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OTA
De OTA (Operational Transconductance Amplifier) is een speciaal tipe opamp, ontwikkeld door RCA. Het

belangrijkste verschil met de normale opamp is dat een OTA niet als spanningsversterker maar als een stroom-

versterker werkt die spanningsgestuurd wordt. De stroomversterking van een OTA is ekstern in te stellen met

de zogenaamde biascurrent.

eksakte korrektie voor kristal- en keramische elementen - J.H. Beenen
Verbeterde korrektieversterker voor kristal- en keramische elementen.

dokatimer •••*•:.
Ondanks de ruime keuze aan volautomatische dokakomputers die de handel tegenwoordig biedt, blijft de vraag

naar normale tijdschakelaars bestaan. Voor hen die zonder een komputer kunnen is dit ontwerp van een

'normale' timer, die echter uitmunt door een ruim regelbereik en hoog schakelvermogen.
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leidingzoeker - Th. Haller •

Voor het opsporen van elektriciteitsleidingen in muren e.d., kan een elektronische zoeker erg nuttig zijn.

race-auto-regelaar
Voor de liefhebbers van automodelbanen wordt hier eén schakeling beschreven waarmee de snelheid van de

race-auto's zeer nauwkeurig en proportioneel kan worden geregeld en die bovendien de miniatuurauto een

levensecht 'benzinemotorachtig' geluid laat produceren. Het bij de baan behorende 'knijpertje' blijft deel uit-

maken van de schakeling.

bedleeslamp
Op het elektuurlab, waar volop begrip voor ouderlijke problemen bestaat, werd een apparaatje gekonstrueerd

dat de garantie biedt dat ook leesgrage kinderen voldoende slaap genieten.

elektorskoop
Als inleiding op een reeks artikelen over een oscilloskoop voor zelfbouw worden in dit artikel de ontwerpover-

wegingen van een dergelijk meetapparaat beschreven, uitgaande van de basisprincipes.
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IC-kaarten
CD 4013 A - CD 4049 A - CA 3600 E - CD 4047 A
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MF-meetresultaten-FM
Behalve de meetresultaten van de MF-strip worden in dit artikel de voorzieningen besproken, waardoor men
met de tuner en de MF-versterker een optimaal werkend toestel kan verkrijgen.
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het lek van elektuur

mikrotrom
Min of meer in aansluiting op de in elektuur oktober gepubliceerde minitrom, wordt in dit artikel het allereen-

eenvoudigste familielid van de bekende elektrom beschreven: de mikrotrom. Het aantal instrumenten werd

bij deze mikro-uitvoering beperkt tot twee: een high en een (very) low bongo.

dvm 1073 - H.L. Krielen
De schakeling is vooral interessant door het gebruik van een oscillator, die zowel de meettijd als het digitale

telsisteem stuurt.
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resetschakeling voor TTL circuits - J.A. Weishaupt
Een automatische reset bij het inschakelen van de voedingsspanning
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parelwitte printen - Th. Smit
Het zelf maken van printen met een tandpasta pen.

RIAA-lisatie - J.W. van Dael, J.A. Kruithof
Er worden vaak nieuwe ontwerpen van magneto-dinamische voorversterkers met RIAA-korrektie gepubliceerd.

Dikwijls lijkt het ontwerp met zo'n gemak tot stand te zijn gekomen, dat een korte ontwerpmotivering achter-

wege blijft. Toch is het geen sinecure om een MD-versterker te ontwerpen, waarvan de overdrachtsfunktie

overeenkomt met de Rl AA-normen. In dit artikel worden ontwerpteorie en rekenregels uitvoerig behandeld.
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mogelijkheden met de timer 555 .

Een tijdvertraagde kaarsen-uitblaas-automaat.
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Elektrochroom display met geheugen

Een nieuw principe voor het weergeven van cijfers,

letters, etc. is uitgewerkt door medewerkers van het

Philips Natuurkundig Laboratorium. Het berust op een

sterke kleuring van een oorspronkelijk kleurloze

organische stof, tengevolge van elektronenoverdracht

vanuit een elektrode (”elektrochromie”). Door
elektroden in een geschikt patroon te rangschikken,

verkrijgt men een weergeefpaneel (display).

Als voordelen van het elektrochrome display kunnen

worden genoemd: de geheugenwerking, het zeer goede

kontrast (dat bovendien onafhankelijk is van de kijk-

richting), de lage voedingsspanning en het lage

energieverbruik. Het is daarom in het bijzonder geschikt

voor toepassingen waar een goede leesbaarheid in

kombinatie met een laag elektrisch vermogen wordt

verlangd, zoals in horloges, klokken, zakrekenmachines,

etc.

Akoesto-optische deflektor voor laser-scanner

Gebruik makend van een nieuw ontwikkelde akoesto-

optische deflektor, zijn wetenschappelijke onderzoekers

van de firma RCA er in geslaagd een laserstraal-scanner

te konstrueren die bedoeld is voor TV-doeleinden
|

en waarmee een drie tot vier maal zo detailrijk beeld

wordt verkregen dan met konventionele TV.
’De nieuwe laser-scanner - een van de resultaten van het

kontinu elektro-optische onderzoek in de laboratoria

van RCA - kan zowel voor het registreren als voor het

projekteren van beelden worden gebruikt’, aldus

Dr. G.D. Cody, direkteur van de fysische en

elektronische laboratoria van RCA.
De laser heeft twee deflektors, een voor de vertikale en

een voor de horizontale afbuiging. Bij de
grote snelheid waarmee de horizontale deflektor

beweegt (15.625 lijnen per sekonde) kan een oplossend

vermogen van maksimaal 1000 TV-lijnen worden
bereikt, waarbij de deflektor een bruikbare optische

opening heeft van slechts 0,5 cm.
De nieuwe deflektor verenigt in zich een aantal

eigenschappen die van groot belang zijn bij de

konstruktie van een praktische laser-scanner, namelijk

eenvoud, doelmatigheid, met daarbij een gemakkelijke

en relatief goedkope wijze van fabrikage. Bovendien is

kombinatie met vrij kleine en goedkope objektieven

mogelijk.

Op de foto is rechts het origineel en links het

haarscherpe via de laser verkregen beeld te zien. De man

op de foto is Joseph D. Knox, een van de ontwerpers
van de laserstraal-scanner die op de voorgrond

zichtbaar is.

Stellingen

Ten behoeve van de bioskoopbezoekers wier uitzicht

wordt belemmerd door degenen die vóór hen zitten,

verdient het aanbeveling de ondertiteling van films

door boventiteling te vervangen.

H.M.A. Struyker Boudier

1973

Voor het behalen van een akademische graad is meer
studie, maar minder aanleg en minder fanatisme

vereist dan voor het bereiken van schaakmeesterschap.

F.A. Kuipers

20 juni 1973

De kompetentie van de huisarts is omgekeerd
evenredig met de hoeveelheden tranquilizers, die hij

zijn patiënten voorschrijft.

H.A.A. Gresnigt

15 juni 1973

%

Het plukken van wilde bloemen omwille van hun
schoonheid is een kenmerkende uiting van Westerse

hebzucht.

A.R. Cools

20 juni 1973
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Australië onderzoekt bruikbaarheid

zonne-energie

Vijftig onderzoekers van 23 Australische TNO-laboratoria

zijn onlangs in Canberra bijeen gekomen voor het

bespreken van de mogelijkheden die het gebruik van

zonne-energie in de toekomst kan bieden. Op de

bijeenkomst werd onder meer besloten, dat de aandacht

aanvankelijk zal worden gericht op verbetering en

kostenbesparing van bestaande metoden en apparatuur,

zoals waterverhitters en ontziltingsinstallaties.

Eveneens zal men zich bezig houden met sistemen

waarbij lucht door zonnewarmte wordt verhit ten

behoeve van industriële droogprocessen. Een eksperimen-

tele opstelling voor het drogen van hout heeft in dit

opzicht al bemoedigende resultaten opgeleverd; men
verwacht hetzelfde sisteem te kunnen aanpassen voor

het drogen van fruit en andere gebruiksdoeleinden.

Een groeiende industrie produceert overigens al geruime

tijd installaties voor huishoudelijk gebruik, waarmee
water wordt verwarmd. Voor deze betrekkelijk eenvoudige

apparatuur bestaat zowel in Australië als in Zuid-Oost

Azië en Afrika grote belangstelling. Deze ontwikkeling

kan de eerste stap zijn op weg naar meer ingewikkelde

konstrukties ten behoeve van de industrie; bruikbare

toepassing zou een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren

aan de bestrijding van het dreigende energietekort in de

wereld, terwijl ook het uitermate ernstige milieu-aspekt

zeker niet is te verwaarlozen.

Inmiddels is aan de Flinders Universiteit in Zuid-

Australie het eerste Instituut voor Zonne-energie en

Elektrochemische Energie-omzetting gesticht. Behalve

met de bestudering van de praktische bruikbaarheid van

zonne-energie zal het Instituut zich ook bezig houden

met de ontwikkeling van een brandstofcel, waarin

aardgas direkt wordt omgezet in elektrische stroom.

Halfgeleidende diamant

Twintig jaar geleden werd in Johannesburg in

Zuid-Afrika een zeldzame lichtblauwe diamantsoort

gedolven, die zich merkwaardigerzijde als halfgeleider

bleek te gedragen. Dit was des te opvallender omdat
diamant altijd als elektrische isolator was beschouwd.

Duidelijk was dat de halfgeleidende eigenschappen

moesten zijn veroorzaakt door een bepaalde

verontreiniging, maar het kostte 20 jaar om precies uit

te zoeken welke verontreiniging.

De diamant bleek een halfgeleider van het p-tipe. De
stroomdragers zijn hierbij positieve ’gaten’ in de

kristalstruktuur, veroorzaakt door akseptorcentra. (Dit

zijn atomen met één elektron minder in de buitenste

schil dan de atomen van het eigenlijke materiaal.)

Koolstof bevindt zich in de vierde groep van het

periodiek sisteem van de elementen, dus werd de

verontreiniging gezocht in de derde groep. Borium,

aluminium, gallium en indium waren mogelijke daders,

waarvan vooral borium in aanmerking kwam omdat dit

element in het periodiek sisteem graag met koolstof

samengaat

.

Allerlei faktoren leidden echter de aandacht van borium

af. Aluminium bijvoorbeeld, was al een bekende
verontreiniging van diamant. Onderzoekingen toonden

ook nog aan dat in isolerende diamant grote hoeveel-

heden stikstof voorkwamen die eventueel als donor-

centrum zouden kunnen fungeren en waarbij dan
aluminium als akseptorcentrum zou kunnen optreden.

Beide elementen zouden zo eikaars werking opheffen.

Deze teorie werd nog bevestigd door latere

onderzoekingen, die een ruw verband aantoonden tussen

de aluminiumkoncentratie en de akseptordichtheden in

verschillende diamanten. Tevens kon worden vastgesteld

dat gallium en indium het beslist niet waren, maar van
borium kon met dezelfde meetmetode dit niet worden
vastgesteld.

Inmiddels werd in de Verenigde Staten reeds sintetische

halfgeleidende diamant geproduceerd, waarvoor zowel
aluminium als borium als verontreiniging waren gebruikt.

De diamant met borium vertoonde verreweg de beste

halfgeleidereigenschappen, maar bleek bij nadere
beschouwing ook weer veel aluminium te bevatten.

Tevens slaagde men er in sintetische niet-halfgeleidende

diamant te maken, waarin géén stikstof bleek te zitten.

De stikstof/aluminiumteorie kwam hiermee wel op losse

schroeven te staan, maar afdoende antwoorden waren er

nog niet.

Pas zeer recentelijk werd met behulp van de modernste
middelen aangetoond dat in halfgeleidende diamant te

weinig aluminium zat om de gemeten akseptorkoncen-

traties mogelijk te maken. Daarmee bleef dus alleen

borium over als enige mogelijkheid. Zelfs bleek nu dat

in de diamant maar één akseptor aanwezig kon zijn,

zodat eventuele aluminium alleen in neutrale vorm zou
kunnen bestaan. Parallel-lopende onderzoekingen

bevestigden dit nog, waarbij bovendien kwam vast

te staan dat de gehalten aan borium vrij goed overeen-

kwamen met de akseptorkoncentraties.

Borium, het element waaraan het eerst was gedacht,

bleek zo toch de oorzaak van de verontreiniging en

daarmee eigenlijk ook de oorzaak van de opzienbarende

vondst van 20 jaar geleden.

Bron: Lab-instrumenten juni ’73

ABONNEMENTSTARIEVEN 1974

Voor 1974 bedraagt de abonnementsprijs voor elektuur
f 22,20. Losse- nummers kosten f 2,20. Midden november
ontvangt u van ons een acceptgirokaart. Betaalt u s.v.p.

uitsluitend met deze kaart, onze administratie is hierop
ingesteld (kontroleer uw gironummer). Indien het giro-

nummer niet is ingevuld, verzoeken wij u dit alsnog te

vermelden. Schrijft u op deze kaarten geen mededelingen.

Betalingswijze

a. Indien u zelf een girorekening heeft, dan is het onder-
tekenen van de kaart en het toezenden aan het giro-

kantoor voldoende.
b. Betaalt u op het postkantoor, gebruikt u dan deze kaart

s.v.p. ook!
c. Indien u een bankrekening heeft, kunt u de kaart onder-

tekenen en ze naar uw bankrelatie sturen, het bedrag
wordt dan automatisch van uw rekening afgeschreven.

Abonnees in Belgie

U ontvangt van ons een schrijven en een overschrijvings-

bulletin.

Bij betaling naam, adres (blokletters) en het abonnee-
nummer vermelden dat op de adressering staat.

Abonnementsprijs voor 1974 is Bfrs. 335,—. Losse nummers
kosten Bfrs. 34,—.

Abonnees in andere landen

U ontvangt van ons een schrijven.

Bij betaling naam, adres (blokletters) en het abonnee-
nummer dat op de adressering staat vermelden.
Abonnementsprijs voor 1974 is:

Voor landen aangesloten bij de E.E.G. f 28,50
Voor alle overige landen f 32,50

Wanneer betalen?

Betaalt u s.v.p. omgaand na ontvangst van de acceptgirokaart
— resp. overschrijvingsbulletin/schrijven.

U bent dan zeker van toezending van het januarinummer
zonder vertraging.

elektuur november 1973 1129



Doordat bij een OTA de versterking

door middel van een ekstern toe-

gevoerde stroom (de bias-stroom

IABC) is te regelen ontstaan een aantal

toepassingsmogelijkheden die tot nu
toe met diskrete komponenten nauwe-
lijks optimaal waren te realiseren. Een
eenvoudige toepassing van de OTA is

bijvoorbeeld amplitudemodulatie. Op
zich zelf is dit natuurlijk ook met een
enkele transistor goed te realiseren

maar als iets dieper op deze toepassing

wordt ingegaan blijkt wel degelijk dat

lang niet alle vormen van amplitude-
modulatie goed realiseerbaar zijn met
één of meer transistoren.

De OTA (Operational Trans-

conductance Amplifier) is een
speciaal tipe opamp, ontwikkeld
door RCA. Het belangrijkste

verschil met de normale opamp
is dat een OTA niet als

spanningsversterker maar als een
stroomversterker werkt die

spanningsgestuurd wordt.

De stroomversterking van een
OTA is ekstern in te stellen met
de zogenaamde biascurrent.

Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid de versterking van

de OTA met behulp van een
eksterne gelijkspanning te

regelen in een bereik tussen nu
en ongeveer 80 dB.

Tremolo (amplitudemodulatie van een
akoustisch weer te geven signaal) was

( zuiver elektronisch tot nu toe niet

zonder grote vervorming of stoor-

effekten realiseerbaar. Met behulp van
één OTA kan een vervormingsarme
tremolo worden verkregen waarvan de
diepte kontinu sinusvormig kan wor-
den geregeld. Door de genoemde ver-

vormingsarme intensiteit svariaties ont-

staan bovendien zijbanden naast de
oorspronkelijke frekwentie(s) wat een
vibrato-achtig effekt tot gevolg heeft!

Een universele tremolo/vibrato-unit is

reeds op het elektuurlab ontworpen.
Andere toepassingen van de OTA zoals

het multipleksen of samplen van signa-

len zijn goed realiseerbaar dankzij een
schakelflanksteilheid van 50 V//isek

bij éénmaal versterking.

Daarnaast is uiteraard ook volume-
regeling opzich een aantrekkelijke

toepassing.

Meerdere applikaties van twee tipen

OTA’s, de CA3080 en CA3094AT,
zullen in de toekomst volgen.

Uit de grote reeks van OTA’s die door
RCA wordt gefabriceerd zijn de twee
genoemde tipen het interessantst.

In feite is de CA3094AT ontwikkeld
vanuit de CA3080. Het onderlinge

verschil betreft alleen het uitgangs-

circuit.

Lineaire transkonduktie

(geleidingsoverdracht)

Alvorens met de OTA zelf te beginnen
is het belangrijk om aandacht te be-

steden aan de term ’geleidingsover-

brenging’ die kortweg ’gm ’ wordt ge-

noemd. De term gm wordt uitgedrukt

in mho (l/£2) of millimho (
———*).
ftx 10

3

Wat bij een normale (spanningsverster-

kende) opamp de versterkingsfaktor A
is, wordt bij een spanningsgestuurde

stroombron (OTA) gm .

Het verband tussen de uitgangsstroom

van een OTA en de aangelegde ingangs-

spanning is:

Aluit = gm x AUjn .

Het uitgangssignaal van een OTA is dus
een stroom die evenredig is met de gm
van de OTA.
De uitgangsspanning (AUuit) die ont-

staat tengevolge van de AIu jt van een
OTA is het produkt van deze stroom
en de belastingsweerstand.

CA3080
Figuur 1 geeft een vereenvoudigd
schema van de CA3080.
Deze OTA zal in de handel weinig
meer kosten dan bijvoorbeeld een

HA741.
In figuur 1 vormen de transistoren Ti
en T2 een verschilversterker die ook
meestal in normale opamps wordt
aangetroffen. W, X, Y en Z zijn zoge-

naamde stroomspiegels.

In principe is zo’n stroomspiegel op-
gebouwd met twee transistoren, waar-
van er één is geschakeld als diode.

Figuur 2 geeft het schakelschema van
een dergelijke stroomspiegel. Als in

figuur 2 de transistoren Ta en Tb gelijk

zijn heeft de stroom I' een tweede
stroom I tot gevolg die evenredig is

met I'

:

r a' + 2

In deze formule is a' de versterkings-

faktor van de transistoren Ta en Tb-
In de praktijk is een stroomspiegel te

beschouwen als een stroombron waar-
van de uitgangsstroom (I) nagenoeg
identiek is aan de stuurstroom (F),

waarbij de stromen I en I' in feite

kunnen worden gezien als twee van

elkaar geisoleerde stromen.

Een nadeel van de stroomspiegel
volgens figuur 2 is dat deze gevoelig
is voor onderlinge verschillen in de
versterkingsfaktoren van de transis-

toren Ta en Tb en dat de stromen I

en I' niet geheel identiek zijn. Door
toevoeging van een derde transistor

(Tj in figuur 3) worden deze effekten
sterk verminderd.
In de OTA is stroomspiegel W uit

figuur 1 opgebouwd volgens het scha-
kelschema van figuur 2. De stroom-
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Figuur 1. Het vereenvoudigd schema van de

CA3080. De transistoren T-| en T2 vormen
de ingangsverschilversterker. W, X, Y en Z
zijn zogenaamde stroomspiegels.

Figuur 2. Een stroomspiegel is eenvoudig

op te bouwen met twee transistoren (Ta en

T|j). De stuurstroom I' heeft een stroom I

tot gevolg, die evenredig is met de stuur-

stroom r.

Figuur 3. De stroomspiegel volgens figuur 2

is gevoelig voor versterkingsfaktor verande-

ringen van de gebruikte transistoren. Door
toevoeging van T-j wordt deze gevoeligheid

aanmerkelijk kleiner.

Figuur 4. Het inwendig schakelschema van

het CA3080 IC.

De omcirkelde cijfers korresponderen met

de aansluitkoderingen.

Figuur 5. De aansluitpunten van het CA3080
IC zijn gelijk aan die van de flA 709 met

uitzondering van punt 1 en 5.

Volledigheidshalve moet gezegd worden dat

de tekening het bovenaanzicht van het IC

toont.

spiegels X, Y en Z uit figuur 1 zijn

opgebouwd zoals figuur 3 aangeeft.

Daarbij moet worden opgemerkt dat

Y en Z zijn uitgevoerd met PNP-
transistoren.

Het totale schakelschema van de

CA3080 is gegeven in figuur 4. De
omcirkelde punten vormen de aansluit-

koderingen van de TO-5 behuizing.

Deze behuizing staat, gezien vanaf de

bovenkant, geschetst in figuur 5.

Eén van de RCA-datasheets geeft bij

een schets volgens figuur 5 het referen-

tielipje tussen punt 1 en 8. Dit kan tot

verwarring leiden: figuur 5 geeft de

juiste schets.

In het schakelschema volgens figuur 4

vormen Ti en T2 de ingangs-verschil-

versterker transistoren. Van deze ver-

schilversterker vormt transistor T3 de

gemeenschappelijke emitterimpedan-

tie.

Het belangrijkste verschil met de

ingangstrap van een normale opamp
is dat de basisstroom (IaBC) van T3

elektuur november 1973 1131



ekstern moet worden opgewekt. De
grootte van de basisstroom van T3
bepaalt de emitterstroom van de ver-

schilversterker Ti/T2 . Daarmee wordt
een effektieve regeling voor de gelei-

dingsoverbrenging verkregen. De gm
van een OTA is bij normale omgevings-
temperaturen (16°C . . . 27°C) gelijk

aan:

gm = 19,2 xIabC

Hierbij wordt gm uitgedrukt in milli-

mho (1/^xlO 3
) en IabC 1° mA.

In figuur 4 wordt het uitgangssignaal

van de OTA afgetakt van de kollektors

van T9 en T10 die respektievelijk de
stroomspiegels Z en X uit figuur 1

vormen. Als IaBC wordt gevarieerd

verandert de gm van de OTA en daar-

mee tevens de uitgangsstroom; immers:

AIuit = êmxAUin = 19,2xlABCxAUin
(bij normale werktemperaturen!).
Moet de OTA spanning versterken dan
kan dit eenvoudig door een belastings-

weerstand K\ aan te brengen tussen

uitgang en nul. De uitgangsspanning

van de OTA wordt dan:

AUu it
= Rixl9,2xIABCxAUin

Hierbij is IaBC in mA als R
1
in kf2

en Uu it en Uin in volts worden ge-

geven.

Karakteristieken van de CA3080
Tabel 1 geeft verschillende belangrijke

maksimaal waarden van de CA3080
en CA3080A. Het verschil tussen deze
twee tipen betreft alleen het tempera-
tuurwerkgebied.

Bij de karakteristieke gegevens die be-

trekking hebben op de vermelde voe-

dingsspanningen en een IabC van
500 pA, kan nog worden aangevuld
dat het werkgebied van deze OTA tot

ca. 2 MHz loopt. De vermelde ingangs-

weerstand van 26 k houdt uiteraard

verband met de relatief grote IaBC-
Als voor de belastingsweerstand een
waarde van bijvoorbeeld 1 M£2 wordt
gekozen kan de spanningsversterking

bij de karakteristieken volgens tabel 1

gemakkelijk worden berekend:

= 106 x9,6xl0
-3 «80 dB.

Uit de laatste formule kan worden
afgeleid dat de spanningsversterking

van de OTA ook kan worden gevari-

eerd door de belastingsweerstand te

veranderen.

Hoe de geleidingsoverbrenging van de
CA3080 er uit ziet toont figuur 6. In

deze figuur is een grafiek gegeven
waarbij een relatieve AIuit is uitgezet

als funktie van een relatieve AUjn . De
verschilversterkerkarakteristieken zijn

hier volkomen simmetrisch als de ver-

schilingangsspanning (AU^e) klein is.

In figuur 7 is de ingangsimpedantie

van de CA3080 gegeven als funktie

van de ’biascurrent’ lABC-‘De maksi-

maal haalbare ingangsimpedantie van
deze OTA is bij 0,1 pA biascurrent

(IABC) ca. 40 Mf2.

Vanwege de geleidingsoverbreng-eigen-

schappen is uiteraard ook de uitgangs-

impedantie van de OTA afhankelijk

van IaBC- De karakteristiek hiervan is

gegeven in figuur 8. Het verband tussen

de OTA uitgangsimpedantie en IaBC
is, zoals figuur 8 aangeeft, lineair.

Volledigheidshalve moet worden ge-

steld dat de karakteristiek volgens

figuur 7 ook geldt voor de CA3094AT.
De karakteristiek volgens figuur 8

geldt hiervoor ook, maar alleen voor
de stroomuitgang van de CA3094AT.
Dit IC bezit meerdere uitgangen.

OTA-OPAMP
Figuur 9 geeft een praktische schake-
ling van de CA3080. Hiermee kan een
vergelijking worden gemaakt met de
normale opamp.

De OTA in figuur 9 wordt simmetrisch
gevoed met 6 V. Beide ingangen zijn

gelijkspanningsgekoppeld en aan de
voedingsnul gelegd met respektievelijk

Ri en R2. Om, evenals bij een opamp,
spanningsversterking te krijgen is weer-
stand R3 in figuur 9 aangebracht. De
bekende opamp-tegenkoppeling vanaf
de IC-uitgang naar de inverterende
ingang ontbreekt, omdat de versterking

kan- worden geregeld met de bias-

current IabC °P Pu nt 5. IABC is een-

voudig te berekenen. Als deze stroom
bijvoorbeeld met een weerstand Rx
vanuit de voedingsnul wordt betrok-

ken wordt IaBC :

ÏABC
-Ub + O/?

Rx

In deze formule is IaBC in mA als Ub
in volts en Rx in k$2 wordt gegeven.
De term 0,7 in de genoemde formule
komt van de basis-emitter-spanning

van T3 uit figuur 4.

Als IaBC bekend is en Rx moet wor-
den berekend dan kan dit door de
termen IabC en Rx in de formule te

verwisselen.

In figuur 9 bestaat Rx uit de samen-
stelling R4

,
R5 en Pi .

Als Pi met de loper aan de minvoeding

(-Ub) wordt gelegd wordt IabC :

UBC
-Ub+0,7 _ -6+0,7

R4 10
= -0,53 mA

Het min-teken in deze formule is voor
de berekening onbelangrijk.

%

De spanningsversterking bij IaBC
= 0,53 mA ft:

A = R3x19,2xIabC 5555 100x.

Als in figuur 9 de loper van Pi aan R5

ligt staat op dit punt, bij verwaarlozing

van de 0,7 V basis-emitterspanning van

T3 uit figuur 4, een spanning die

gelijk is aan:

_R4 //R 5 x(-Ub)_5x(-6)_UY =
15

= -2 V.
(R4 //R5 )+Rp ,

IABC i s in dit geval bij benadering:

IABC =_ Ux+0,7 _ -2+0,7_
R4 10

-0,13 mA

Hieruit volgt dat de spanningsverster-

king nu gelijk is aan:

A « R3 x19,2xIabC

= 10x19,2x0,13 «25x
De spanningsversterking van de schake-

ling volgens figuur 9 is dus ongeveer
tussen 25 x en 100x in te stellen met
Pi.

Als in de berekeningen R3 wordt weg-

gelaten wordt de stroomversterking
gekregen als funktie van een relatieve

ingangsspanning.

De spanningsversterkingsregeling kan
nog effektiever worden gemaakt door
bijvoorbeeld R5 te verkleinen tot lk5

waardoor de minimale IaBC met Pi is

in te stellen op ca. 8 pA. De spannings-

versterking over R3 is in dat geval

afgenomen tot ca. 0,1 9x. Door R5
nog verder te verkleinen kan de ver-

sterking van het IC nul worden.

Bij het sterk laten afnemen van de
IC-versterking kan behoorlijke vervor-

ming ontstaan als niet op de dimen-
sionering van de beide IC-ingangen

wordt gelet.

In de praktijk zullen namelijk de

ingangstransistoren T1/T2 uit figuur 4

nooit eksakt gelijk zijn. Dit houdt in,

dat bij een afnemende IaBC een ver-

schil ontstaat tussen de emitterstromen
van de ingangstransistoren. Dit heeft

vervorming tot gevolg. Op het elek-

tuurlab zijn op dit punt uitvoerige

testen verricht waaruit de volgende
konklusies kunnen worden getrokken:

a. als de OTA een konstante verster-

king moet geven mogen de weer-
standen Ri en R 2 minimaal een
faktor 2 onder de aangegeven kurve-
waarden volgens figuur 7 worden
gedimensioneerd

.

b. Ri en R2 moeten wat waarde be-
treft gelijk worden gekozen als

IABC kleiner is dan ca. 0,5 pA.

c. tussen 1 pA en 10juA (Iabc)
mogen Ri en R2 onderling een ver-

schil van een faktor 2 hebben mits
de versterking van de OTA niet

regelbaar hoeft te zijn.

d. boven 10 pA (Iabc) mag het ver-

schil tussen Ri en R2 oplopen tot

een faktor 4.
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Tabel 1.

Maksimum waarden

DC voedingsspanning (tussen +Ub en — Ut,)’- 36 V
Verschilspanning aan de ingang ±5 V
DC ingangsspanning +Ub tot —

U

b
Signaal ingangsstroom 1 mA
Bias-stroom Oabc) 2 mA
Kortsluittijd van de uitgang geen limiet

Vermogensdissipatie 125 mW
Temperatuurgebied (omgeving)

CA3080 : 0 tot +70°C

CA3080A : -55 tot +r25°C

Karakteristieken

(+Ub=+15V, —

U

b=— 1 5V, l ABC= 500/iA)
Ingangskapaciteit (1 MHz) 3,6 pF

Ingangsweerstand 26 k

O

Ingangsnulstroom 0,12jLXA

Ingangsstroom 2 fjA

Stijgtijd bij 1 maal versterking 50 V//isek

Geleidingsoverbrenging (gm ) 9600 /imho

Uitgangsweerstand 15

Piek uitgangsstroom 500 /LtA

Piek uitgangsspanning: positief +13,5 V
negatief -14,4 V

Stroomverbruik 1 mA
Vermogensdissipatie 30 mW

Tabel 1. Enige maksimaal- en karakteristieke gegevens van de

CA3080 en CA3080A IC's.

-ISO* -100

AUbe - mV
1609 6

9
+Uh =6V

'v» Ujn

*vUin

Uuit ~ luit x ^3

AUuit = A
I u it x ^3

Figuur 6. In deze grafiek is een relatieve

uitgangsstroomvariatie (A l u j t ) gegeven als

funktie van een variabele ingangsspanning

(AUbe).

Figuur 7. Deze grafiek geeft de ingangsweer-

stand (Rj) als funktie van de zogenaamde

biascurrent OaBC>-

-U 6.

Figuur 8. Evenals de ingangsweerstand is ook
de uitgangsweerstand van het CA3080 IC

afhankelijk van de biascurrent IabC* Het

verband is, zoals de grafiek aangeeft, vol-

komen lineair.

Figuur 9. De CA3080 geschakeld als gelijk-

spanningsgekoppelde verschilversterker. De
versterking is met potmeter P-j in te stellen

tussen nul en ca. 40x.

Evenredig met de weerstandswaarde van R3
kan ook de spanningsversterking worden

gevarieerd.
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R3

11 R3

Figuur 10. Hier is het CA3080 IC voorzien
van een ekstra tegenkoppelcircuit vanaf de
IC-uitgang naar de inverterende ingang.

Behalve de spannings/stroom tegenkoppeling
die daardoor ontstaat vormt weerstand R3
ook nog een deel van de IC-belastingsweer-

stand.

Figuur 11 Een CA3080 geschakeld als

wisselspanningsgekoppelde a-simmetrische
versterker.

Behalve de stroomversterkingsinstelling met

(ABC heeft deze versterker een tegenkoppe-
ling vanaf de emitter van T

j
naar de inver-

terende IC-ingang.

Figuur 12. Een detail van het schakelschema
van dé uitgang van een CA3094AT OTA.
Het verschil met het 3080 IC betreft de
toevoeging van de weerstanden R1/R2 en de
transistoren T12/T 13.

Figuur 13. Het aansluitschema van het
CA3094AT IC. De korresponderende uit-

gang van het CA3080 IC (punt 6) ligt hier

aan punt 1.

13

e. als de versterking regelbaar moet
zijn over een bereik groter dan 5x
moeten Ri en R2 uit figuur 9
minstens een faktor 2 kleiner wor-
den gedimensioneerd dan bij de
maksimum optredende IaBC uit de
grafiek volgens figuur 7 is af te

lezen.

Tegenkoppeling

Evenals bij een normale opamp is ook
bij een OTA spanningstegenkoppeling
toe te passen. Een schakelvoorbeeld

hiervan met de CA3080 geeft fi-

guur 10. Hier is IaBC ingesteld met
R4 . Over deze weerstand valt de nega-

tieve voedingsspanning verminderd met
0,7 V basis-emitterspanning van T3
uit figuur 4. In dit geval is IaBC dus
1 4,3/ 1 x 1

0

5 = 143 fiA, zodat gm
(=19,2x1abc) bij normale werktempe-
raturen ongeveer gelijk is aan
2,74 mmho.
De spanningsverst-erking van de
CA3080 wordt in figuur 10 niet alleen

bepaald door belastingsweerstand R5

maar ook door R3 . In de eerste plaats

is de inverterende IC-ingang (punt 2)
te beschouwen als virtueel aardpunt.
Daardoor staat R3 wat betreft de IC-

belasting parallel aan R5 . In de tweede
plaats wordt de opgewekte spannings-

versterking over de vervangingsimpe-

dantie van R3//R5 spanningstegenge-

koppeld naar de inverterende ingang

met de verhouding R1/R3.
De totale spanningsversterking van het

IC over weerstand R5 is dus ongeveer:

A , = A° = gmxRi
1+A0xk l+gmxRpck

_ ëmx(R3 //Rs)

l+gmx(R3 /;R 5)x^-^-

_ gmxR5

r % 9x'
l +gmxRs XjE

In de formule is k de terugkoppel-

faktor
Ri

R1+R3

Uit figuur 10 blijkt dat door het weg-
laten van R3 de spanningstegenkoppe-
ling vanaf de uitgang wegvalt. Dit
komt er op neer dat dan in de laatst

genoemde formule de term R 3 onein-
dig groot wordt, waardoor de span-
ningsversterking met een faktor 10
toeneemt.
Als nu een parallel wordt getrokken
tussen de schakeling volgens figuur 10
en bijvoorbeeld een nA 741 (opamp)
dan kunnen onder andere de volgende
overeenkomsten worden aangetoond:
zowel de OTA als een opamp kunnen
spanningversterken en spanningstegen-
gekoppeld worden.
Beiden kunnen differentiaal of a-sim-
metrisch inverterend/nietinverterend
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Tabel 2. Verschillende maksimum waarden en karakteristieke

gegevens van het CA3094AT IC.

Maksimum waarden

Voedingsspanning tussen +Ub en — Ufo

Verschilspanning aan de ingang

DC ingangsspanning

Signaalingangsstroom

Biasstroom OaBC)
Uitgangsstroom: piek

gemiddeld

Vermogensdissipatie: zonder koeling

met koeling

Piekvermogen (1 msek)

Temperatuurwerkgebied

Karakteristieken

(+Ub-15V, —

U

b=— 1 5V, lABC-IOOMA)

Ingangskapaciteit (diff.)

Ingangsweerstand verschi (versterker

bij lABC = 20
Ingangsnulstroom

Ingangsstroom

Vermogensdissipatie

Bandbreedte ( A = lx)

Biasspanning UabC
Piek uitgangsstroom

36 V
±5 V
+Ub tot -Ub
± 1 mA

2 mA
300 mA
100 mA
630 mW
1,6 W
10 W
-55 tot +125°C

2,6 pF

1 m£2
0,02 fJA

0,2 AtA

10 mW
30 MHz

0,68 V
300 mA

eksakte korrektie

voor kristal-

en keramische
elementen J.H. Beenen

Figuur 1. De verbeterde korrektieversterker,

In deze figuur is tevens het vervangings-

schema van de GP 200 weergegeven.

L gp20Q

2N3819

I
tol

IT)

HJb = 18V

UIT

1440 - 1

ingaan. De OTA is echter zonder be-

lastingsweerstand een zuivere stroom-

bron wat voor veel professionele

toepassingen erg gunstig is (galvano-

lussen). Bovendien heeft de OTA be-

halve de spanningstegenkoppeling ook

een ekstern in te stellen impedantie

van zowel de ingang als uitgang, waar-

door optimale aanpassingen mogelijk

zijn.

De eksterne biascurrent maakt het

bovendien mogelijk de OTA-verster-

king direkt te regelen vanuit een wille-

keurige gelijk- of wisselspanning, waar-

door sampling, amplitudemodulatie

en schakelfunkties mogelijk zijn.

Uitgangsbuffer

Zoals uit tabel 1 blijkt kan de CA3080
’slechts’ 500 /iA leveren. Dit kan voor

sommige applikaties een bezwaar zijn;

temeer omdat een ’power’-OTA zoals

de CA3094AT een faktor 2 duurder

is.

Een eenvoudige oplossing voor dit

probleem geeft figuur 1 1 . Hierin is

achter de OTA een transistor als buffer

geplaatst. Daardoor wordt de uitgangs-

stroom van de OTA (AIujt) vergroot

met de versterkingsfaktor van Ti.

Door toepassing van Ti treedt nog een

voordeel op: omdat de uitgangsimpe-

dantie van deze transistor relatief klein

is, kan bij spanningstegenkoppeling

weerstand R3 meestal uit de bereke-

ningen worden weggelaten als het om
de vervangingsimpedantie op de emit-

ter van Ti gaat, omdat meestal R3

veel groter is dan R7

.

De belastingsimpedantie die de OTA
’ziet’ op de uitgang, is gelijk aan de

parallelvervanging van R5 en Rö met

daaraan weer parallel de ingangsimpe-

dantie van T 1

.

Dat RCA zelf ook gedacht heeft aan

grotere uitgangsstromen blijkt wel uit

de ontwikkeling van de CA3094AT.
Deze OTA is ekwivalent aan de

CA3080 met als uitzondering twee

toegevoegde weerstanden en transis-

toren. Figuur 12 geeft een detailschets

van het uitgangscircuit van een

CA3094AT. Een vergelijking met

figuur 4 laat zien dat in figuur 12

R1/R2 en T12 /T13 zijn toegevoegd.

Enige specifikaties van de CA3094AT
staan gegeven in tabel 2. Dit ’power’

IC zal in één van de volgende nummers
worden toegepast in een ’spoelloos’

lichtorgel met drie kanalen van 2 kW
per stuk.

Figuur 13 geeft de aansluitgegevens

van de CA3094AT. De punten 8 en 6

worden nu benut als poweruitgangs-

punten voor respektievelijk ’sink’ of

’load’ current. De lowpower-uitgang,

die bij de CA3080 aan punt 6 ligt, is

bij het CA3094AT IC verplaatst naar

punt 1 . H

Naar aanleiding van het redaktioneel

kommentaar op het eerder gepubli-

ceerd artikel ”eksakte korrektie”

(elektuur, mei 1972, pagina 560) heeft

de auteur een verbeterde versie ont-

worpen (figuur 1).

Bij toepassing met het keramische

element GP 200 bleek de weergave-

karakteristiek de RIAA-kromme bin-

nen 1 dB te volgen van 20-20.000 Hz!

Hierbij moeten wij onmiddellijk aan-

tekenen dat dit in feite een téoretische

waarde is: de resultaten in de praktijk

zullen sterk afhangen van de kwaliteit

van het toegepaste element.

In de nieuwe schakeling wordt het

element afgesloten met een impedantie

van 4 M. Volgens de auteur werd hier-

door de signaal-ruisverhouding in de

praktijk niet ongunstiger. Wel verdient

het aanbeveling om de verbindingen

van* het element naar de versterker zo

kort mogelijk te houden en goed af te

schermen. N
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Ontwerpoverwegingen aan de hand van
specifikaties van in de handel zijnde

apparatuur leidden tot het vaststellen

van een aantal eigenschappen die een
goede dokatimer dient te bezitten.

Op de eerste plaats komt daarbij het
instelbereik. In de praktijk blijkt, dat
het gemakkelijkst wordt gewerkt met
twee, aparte potmeters voor de tijd-

instelling; één voor korte tijden (tot ca.

20 sek.) en één voor lange (tot ca.

100 sek).

Bij een aantal fabrieksapparaten loopt
het korte bereik slechts tot 10 sekon-
den. Velen vinden dit enigszins krap
omdat, als de veel voorkomende be-

Ondanks de ruime keuze aan

volautomatische dokakomputers
die de handel tegenwoordig
biedt, blijft de vraag naar

normale tijdschakelaars bestaan.

Vooral voor de meer
geroutineerde fotoamateur blijkt

het gemak van een automatische
timer met lichtgevoelige cel niet

op te wegen tegen de relatief

hoge kosten van een dergelijk

apparaat. Voor hen die zonder
een komputer kunnen, volgt hier

het ontwerp van een 'normale'

timer, die echter uitmunt door
een ruim regelbereik en hoog
schakelvermogen en bovendien
zeer betrouwbaar is en eenvoudig
van opzet.

lichtingstijd van 10 sekonden te kort
blijkt, meteen naar de andere regelaar

moet worden gegrepen, die bij korte
tijden meestal niet nauwkeurig genoeg
is af te lezen.

Tijden langer dan 1 00 sekonden komen
zeer sporadisch voor en het lijkt dan
ook weinig zinvol het regelbereik zover
naar boven uit te breiden.

Uit het oogpunt van veiligheid (en dat
zeker in een natte doka) kwam tevens
de wens naar voren de eigenlijke timer
geheel gescheiden te houden van de
netspanning.

Dit om het risiko te vermijden dat, bij

het bedienen van het apparaat, met
spanningvoerende delen in kontakt
zou worden gekomen. Dit probleem
is hier met behulp van een LED en een
LDR opgelost.

Een laatste punt van belang is nog dat
met de in het schema aangegeven triac

(RCA 41015) de timer een lamp van
maksipiaal ca. 1000 watt kan schake-
len; een zwaardere lamp zal, zelfs bij

ekstreme vergrotingen nauwelijks ooit
gebruikt worden!

Het IC

De gehele dokatimer is met een mini-
mum aan ekstra komponenten opge-
bouwd rondom één IC. Dit IC, de
NE/SE 555, werd ontworpen door Sig-

netics en wordt ook door Intersil op
de markt gebracht. Het IC heeft een
aantal interessante eigenschappen; het

maakt vertragingstijden mogelijk van
enkele mikrosekonden tot meerdere
uren; het is te gebruiken als astabiele-

en als monostabiele multivibrator; het
heeft een maksimale vermogensdissi-

patie van ca. 600 mW en een tempera-
tuurstabiliteit van 0,005% per °C!
Het blokschema is in figuur 1 en het

inwendig schema van het IC in figuur 2
weergegeven. De belangrijkste gegevens
zijn in de tabel opgenomen.
Het IC is verkrijgbaar in twee verschil-

lende behuizingen; een T-package
(8-pens TO-5) en een V-package
(8-pens DIL). Ter verduidelijking zijn

in figuur 3 deze twee behuizingen ge-

tekend. Het IC werd hierbij van boven
beschouwd.

De schakeling

Figuur 4 toont het schema van de
precisie-timer.

Als voeding wordt een 9 V (mini-)

power-pack batterij gebruikt. De opge-
nomen stroom van de gehele schake-
ling is dermate gering (ca. 5 mA) dat
een power-pack batterij maanden of
zelfs langer mee zal gaan. Kondensator
Ci is aangebracht ter kompensatie van
de hoge inwendige weerstand die een
batterij vertoont.

Met schakelaar SI in stand ’a’ is de
timer uitgeschakeld, in stand ’b’ brandt
de lamp van de aangesloten vergroter
kontinu en in stand ’c’ is de eigenlijke

timer ingeschakeld. Stand ’b’ van scha-
kelaar SI is dus de ’scherpstelstand’;

via Ri krijgt de LED D2 spanning,
waardoor de LDR wordt belicht, de
triac wordt opengestuurd en de lamp
van de vergroter gaat branden.
Als schakelaar SI in stand ’c’ wordt
gezet, krijgt het IC voedingsspanning
en gaat meteen de belichtingstijd in.

Het meerdere malen zeer snel achter-

een herhalen van dezelfde tijd voor
meer foto’s van één negatief is moge-
lijk door het ’set’-punt met de vinger
aan te raken. Schakelaar SI moet
daarbij in stand ’c’ blijven.

De RC-tijd van de timer wordt bepaald

Figuur 1. Blokschema van het timer-IC
NE/SE 555 van Signetics.

Figuur 2. Het inwendig schema van het IC.

Figuur 3. Het IC is verkrijgbaar in twee
verschillende behuizingen: een 8-pens DIL
en een ronde behuizing van het TO-5 for-
maat.

Figuur 4. Het schema van de dokatimer.
De LED D-j is niet noodzakelijk, maar is

wel een handige kontrole op de werking van
de timer.
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12 3 4

TO-5

103 701

\*èy
bovenaanzicht

1. nul (GND)
2 . trigger

3. uit

4. reset

5. modulatie

6 . drempel
7. ontlaadpunt

8. +Ub

1659 3

Tabel.

Maksimale voedingsspanning +18 V
Maksimale vermogensdissipatie 600 mW
Omgevingstemperatuur NE 555 0°C- +70°C

SE 555 —55°C - +125°C
Eigen temperatuur —65°C - +150°C
Drempelspanning 2/3 U b
Triggerspanning (U|-j= 15 V) 5 V
Triggerstroom 0,5 jUA

Resetspanning 0,7 V
Resetstroom 0,1 mA
Drempelstroom 0,1 fJA

Uitgangsspanningsval (laag) (U^ * 15 V)

bij ingaande be 1 ast ingsstroom
l S|NK=100mA : 2 V

bij ingaande belastingsstroom

lS|NK = 2°0mA : 2,5 V
Uitgangsspanningsval (hoog) (U^ = 15 V)

uitgaande belastingsstroom

'SOURCE = 200 mA : 12,5 V
uitgaande belastingsstroom

'SOURCE = 100 mA 13,3 V
Uitgangsstijgtijd 100 nsek.

Uitgangsdaaltijd 100 nsek.

Onderdelenlijst

kondensatoren:

C-i = 100 lil 10 V
C2 = 0,22 /Lf/400 V
C3 = 100 /i/ 10 V (tantaal)

4

9 V
1 power-

4— pack

Sla
Slb
Sic
S2a
S2b

uit

kontinu

timer

0,1 - 100 sek.

0,1 - 22 sek.

220Uin /

R7 I

-

S2

IMlin

100M
10V

100 H c=

10 V -
tantaal

(of 47 n/25 V
normaal)

weerstanden:

R 1#R4 = 220 12

r 2» r 3'R 6 = 100 k

R5 = LDR
R7 = 1 k

Pi = potmeter 1 M lin.

P2 = potmeter 220 k lin

IC = NE/SE
(DIL) 555

1 2

8 R2

set

reset

§R3
o RA
CN

BC107b
BC237b

G
Ri o

LED

halfgeleiders:

IC = NE/SE 555
T-i = BC107b, BC237b
D-,,D 2 = LED
triac = 400 V/6 A (RCA 41 01 5)

diversen:

51 = enkelvoudige drie-standen-

schakelaar

52 = enkelvoudige twee-standen-

schakelaar

220 V~

1
La = 220 V-
maks. 1 KW

™C2
0.22M
400V

triac

400 V/6 A

LED

R5

LDR
R6
100k

1659 4

elektuur november 1973 1137



door de waarden van Pi (of P2 ), R7 en
C3. De kwaliteit van kondensator C3
is zeer belangrijk; als deze kondensator
te veel lek vertoont wordt de ingestelde

tijd meteen veel langer.

Het beste is daarom om voor C3 een

tantaal-elko te gebruiken van de aan-

gegeven waarde of anders een normale*

elko van 47 n/25 V toe te passen,

omdat deze waarschijnlijk een kleinere

lekwaarde heeft.

Wanneer voor C3 inderdaad een tan-

taal-elko van 100 /Li is gebruikt, zijn

met Pi tijden tot ca. 100 sekonden en

met P2 tijden tot ca. 20 sekonden in

te stellen. Omschakelen van korte naar

lange tijden gebeurt met schakelaar S2 .

Door met een vinger het reset-punt aan

te raken wordt, via Ti aan pen 4 van

het IC, gereset en kan de belichtings-

tijd voortijdig worden beëindigd. Dit

kan wenselijk zijn als bijvoorbeeld

tijdens het belichten van het foto-

papier de fotoamateur door zijn zesde

zintuig wordt gewaarschuwd dat de

ingestelde belichtingstijd toch iets te

lang is.

Optische sturing

Om de netspanning gescheiden te hou-
den van de bedieningsorganen van de
timer wordt de vergrotingslamp in- en
uitgeschakeld door middel van een
soort optische sturing.

Als de timer is ingeschakeld, zal LED
D2 ,

die via R4 met de uitgang (pen 3)
van het IC is verbonden, gaan op-

lichten. Deze LED wordt samen met
de LDR (R5) bijvoorbeeld in een

stukje PVC-pijp gemonteerd (of sim-

pelweg met flink wat plakband tegen

de LDR geplakt). In figuur 5 is ge-

tracht het een en ander aanschouwe-
lijk te maken.

LED D 2 belicht dus de LDR. De weer-
stand van de LDR daalt en daardoor
wordt de triac opengestuurd, die op
zijn beurt weer de vergrotingslamp

inschakelt.

Op de print is de aansluitmogelijkheid

voorzien voor een ekstra LED Di ,
die

buiten op het kastje kan worden aan-

gebracht. Di is in serie met de uitgang

opgenomen en licht dus tegelijk met
D 2 op. Op deze manier wordt een

kontrole verkregen op de werking van

de timer. Als de vergrotingslamp niet

en LED Di wel brandt gedurende de

ingestelde tijd, hoeft de fout niet in

de timer te worden gezocht maar in de

triac of (wat waarschijnlijker is) in de
vergrotingslamp. Ook het wegvallen

van de netspanning kan de oorzaak

zijn.

De hier toegepaste triac is het tipe

41015 van de fa. RCA. Andere triac-

tipen zijn af te raden in verband met
triggerproblemen. De triac kan bij een

maksim'um spanning van 240 V~

1659 5

1 = netaansluiting 1

2 = netaansluiting 2

3 = gate

(behuizing ligt aan pen 2)

1659 6

stromen tot 6 A kontinu schakelen.

Ter verduidelijking zijn de aansluitin-

gen van de triac in figuur 6 getekend.

Bouw
Figuur 7 toont de print en figuur 8 de

komponentenopstelling. Zoals blijkt is

op de print rekening gehouden met de
ruimte die nodig is voor het in figuur 5

geschetste stukje PVC pijp (diameter

5/8”).

Figuur 5. Voor de optische sturing worden
LED D2 en de LDR samen in een stukje

PVC-pijp (5/8") gemonteerd.

Figuur 6. De aansluitingen van de gebruikte

triac tipe 41015 van RCA.

Figuur 7. De print van de timer. De afmetin-

gen (95x33 mm) maken het gebruik van een

vrij klein kastje mogelijk.

Figuur 8. De komponentenopstelling van

de print van figuur 7.

Figuur 9. Een foto van de kompleet gemon-
teerde precisie-dokatimer. Anders dan de in

figuur 5 geschetste montagemogelijkheid

voor de LED en de LDR, zijn deze kompo-
nenten hier met behulp van wat plakband

in een oude DIN-plug gemonteerd. Het ziet

er niet zo professioneel uit, maar het voldoet

uitstekend!

Volledigheidshalve geeft figuur 9 nog
een foto van de timer, kompleet ge-

bouwd.
Tenslotte wordt er nog even op ge-

wezen, dat de verbindingen tussen het
set en reset-punt op de print en de
daarvoor bestemde aanraakkontakten
buitenop het kastje dienen te geschie-

den met afgeschermd draad. De af-

scherming van deze draden dient aan
één kant aan de minpool van de batte-

rij te worden gelegd.

7
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Praktijk

Het blijkt erg gemakkelijk werken als

voor Si een driestanden tuimelschake-

laar wordt genomen, die zo wordt
aangesloten, dat de middenstand over-

eenkomt met positie S ia (= uit).

Wanneer de netspanning en de ver-

groter zijn aangesloten is de werkwijze

als volgt:

- Schakelaar Si in stand b; de lamp
van de vergroter brandt nu kontinu,

zodat kan worden scherpgesteld.

Nadat is scherpgesteld wordt op de

vergroter het juiste diafragma en met

Pi of P2 de gewenste belichtingstijd

ingesteld.

- Schakelaar Si in stand a; de lamp
van de vergroter is nu uitgeschakeld

zodat het fotopapier op het vergro-

tingsraam kan worden gelegd.

- Als Si nu in stand c wordt gezet,

gaat de lamp branden en dooft ver-

volgens na het verstrijken van de inge-

stelde tijd.

In geval de belichtingstijd om een of

andere reden voortijdig moet worden
beëindigd, moet het reset-punt even

met de vinger worden aangeraakt.

Volledigheidshalve wordt nog even

vermeld dat als bijvoorbeeld met S2

potmeter P2 is ingeschakeld, de stand

van Pi absoluut geen invloed heeft op
de belichtingstijd en omgekeerd.

Tot slot

Zeer snelle werkers dienen er rekening

mee te houden dat bij de bediening

van de timer met de schakelaar Si ,
de

tijd tussen twee vergrotingen minimaal

ca. 15 sekonden moet bedragen. Dit

houdt dus in dat schakelaar Si tussen

het einde van de ene en het begin van

de volgende belichtingstijd tenminste

15 sekonden in stand a (uit) of b

(instellicht) moet staan. Als de tussen-

tijd korter is, gaat de lamp van de

vergroter niet branden wanneer Si

weer in stand c wordt gezet en zal dus

van het set-punt gebruik moeten wor-

den gemaakt.

In de praktijk blijkt een herhalingstijd

van 15 sekonden kort genoeg, omdat
toch steeds eerst (met Si in stand b)

de juiste beelduitsnede moet worden
bepaald en moet worden scherpgesteld.

De herhalingstijd kan echter behoorlijk

worden verkort (tot ca. 4 sekonden)

als tussen het reset-punt en de voe-

dingsnul een kondensator van 220 pF
wordt aangebracht.

Er is nog een andere mogelijkheid om
de timer te schakelen, die afhankelijk

van de persoonlijke smaak voor som-

migen misschien een nog iets verhoogd

bedieningsgemak betekent.

Als namelijk een kondensator van

220 pF tussen het reset-punt en de

pluspool van de batterij wordt aan-

gebracht wordt de belichtingstijd niet

reeds gestart als Si in stand c wordt

gezet, maar pas als hierna het set-

aanraakpunt wordt bediend. Om de

belichtingstijd te starten moet dan dus

altijd van het set-punt gebruik worden
gemaakt

;
de bediening is dus hetzelfde,

of nu in normaal tempo wordt gewerkt

of zeer snel achtereen vergrotingen

worden gemaakt.

••• •••
••• •••
••• ••••• ••• ••••••••• ••••• ••••••
••• ••••••• ••• ••••••• •••••••••• •••••••
••• ••••••• ••• ••••••• •••••••••• •••••••

::::::::: :::::•••••• __ •••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••
•••••••••••••••••••••••••• ••• •••
••• ••••••••• •••••••••••• ••••••••••.
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•••
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••••••• ••••••• ••••••• •••••• ••••••• ••••••
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Th. Haller

Voor het opsporen van

elektriciteitsleidingen in muren,

plafonds en vloeren kan een

elektronische zoeker erg nuttig

zijn. De meeste tipen werken met
een spoel en akoustische

indikator. Het hier beschreven

tipe gebruikt als opnemer 3 cm
koperdraad. Voor de indikatie

wordt een LED gebruikt.

Figuur 1 geeft het schakelschema van

de leidingzoeker.

Voor het opsporen van elektriciteits-

leidingen wordt gebruik gemaakt van
het induktieve veld dat door de leidin-

gen wordt uitgestraald. Dit veld wordt
’opgepikt’ met een stukje koperdraad

van 3 cm lengte. Dit ’antennesignaal’

wordt in figuur 1 op de gate van een

FET-transistor (Ti) gestuurd. Ter be-

scherming van de FET zijn op het

gatecircuit twee dioden (Di en D2 )

aangebracht. Voor deze dioden moe-
ten tipen worden genomen met een

lage lekstroom zoals bijvoorbeeld de

BAY 61 of BA 127.

De gevoeligheid van de ingang is in te

stellen met potmeter Pi . Als met het

zoeken wordt begonnen kan deze pot-

meter het beste zo gevoelig mogelijk
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Figuur 1. Het schakelschema van de leiding-

zoeker bestaat wat de halfgeleiders betreft

uit drie transistoren en drie dioden.

Figuur 2. De schakeling volgens figuur 1

kan samen met de batterij in een klein

kastje worden gemonteerd.

Figuur 3. Print voor de leidingzoeker.

worden ingesteld (maksimale-weer-

stand van Pi ). Als de elektriciteits-

leiding is gesignaleerd kan de gevoelig-

heid van de schakeling met Pi worden
teruggeregeld tot de eksakte plaats

van de leiding in kwestie is gelokali-

seerd.

In figuur 1 werken transistor T2 en T3

als een verschilversterker, die enerzijds

vanuit de FET-source en anderzijds uit

de vaste weerstandsdeling R5 /R6

wordt gestuurd.

Als bij het zoeken naar een leiding

voldoende veld aanwezig is zal, via de

source van Ti, transistor T 2 gaan
geleiden, waarna T3 gaat sperren. Via
weerstand R4 gaat nu een stroom
door de LED lopen (ca. 20 mA) die

via de kollektor-emitter junktion van
T2 en weerstand R2 naar de min-pool
van de batterij vloeit.

Met schakelaar Si kan de schakeling

worden in- en uitgeschakeld.

Vanwege het geringe aantal kompo-
nenten kan de schakeling volgens fi-

guur 1 het gemakkelijkst op een gaat-

jesbord of op een print volgens

figuur 3 worden aangebracht. Dit

bordje kan dan samen met de 9 V-
batterij worden ondergebracht in een

klein kastje.

Figuur 2 geeft een mogelijke uitvoering

van het kastje kompleet met de 3 cm
antennedraad, aan/uit schakelaar en

gevoeligheidspotmeter.

Als de antennedraad langer wordt dan
3 cm moet het overige deel worden
afgeschermd en met de min-batterij

-

pool worden verbonden. H
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Voor de liefhebbers van auto-

modelbanen wordt hier een

schakeling beschreven waarmee
de snelheid van de race-auto's

zeer nauwkeurig en proportioneel

kan worden geregeld en die

bovendien de miniatuurauto een

levensecht 'benzinemotorachtig'

geluid laat produceren. Het bij

de baan behorende 'knijpertje'

blijft deel uitmaken van de
schakeling.

In de meeste gevallen wordt de stroom-
voorziening van een racebaan geleverd

door een los netvoedingsapparaatje

met daarop een drie-standen-schake-

laar, waarmee de maksimum spanning,

en dus de maksimum snelheid van de
auto, kan worden ingesteld. Hoewel
het voorstelbaar is dat in de praktijk

alleen van de snelste stand gebruik zal

worden gemaakt is, met het oog op de
zeer jeugdige adspirant-coureurs, de

schakeling zó gedimensioneerd dat er

(met behulp van een potmetertje) aan-

passing mogelijk is aan alle standen van
de voedingseenheid.

Het eigenlijke ’gas-geven’ gebeurt met

een eksterne potmeter, waarvoor ook
de bestaande knijpregelaar kan worden
gebruikt.

Een gewone koolpotmeter van 150 f2

zal trouwens, vanwege de vaak zeer

slechte kwaliteit van de 'knijpers’,

beter voldoen. Een handige knutselaar

zal ongetwijfeld een manier vinden om
ook een gewone draaipotmeter 'knij-

pend' te bedienen!

In figuur 1 is afgebeeld hoe de toevoe-

ging van de hier beschreven schakeling

er in de praktijk uit gaat zien.

Het schema
Het ontwerp van de racebaanregeling

elektuur november 1973 1141



Onderdelenlijst

weerstanden:

R! = 4k7
R 2 = 1 k

R 3 =2k7
R4 = 330 f2 (270 O)
R 5,R6 = 680 £2

R 7 = 270 £2

R8 * 68 £2

Rg = zie tekst

Pi = 60-100 £2 (of potmeter 150 £2)

kondensatoren:

C! = 1 000-2200 M/25 V
C2 = 100 /Li/10 V
C 3 -2n7
C4fC5 = 10 /i/25 V

halfgeleiders:

T 1/T2 = BC107b
T3,T4 = BC140

Dt = DUS
D 2 = 1N4002, BY126

+Ub=8...18v/800mA

ei

R

1

1
R8 G

1 s

1000 ...

2200 A*

25V

R2 n R4

#
zie tekst

2

<5W)

1664 2

bestaat uit een monostabiele multivi-

brator (MMV) die wordt getriggerd

door een astabiele multivibrator

(AMV). De motor van de race-auto

wordt gestuurd door de negatiefgaande

impulsen van de MMV. De breedte van

deze impulsen is konstant; de frekwen-

tie wordt bepaald door de instelling

van de AMV. Met behulp van de knijp-

potmeter wordt de frekwentie van de

AMV en indirekt dus de snelheid van

de race-auto geregeld.

In het schema van figuur 2 is te zien

hoe een en ander schakeltechnisch

gerealiseerd is.

Met Ti en T2 is een AMV opgebouwd.
Deze AMV is emittergekoppeld, het-

geen de temperatuurstabiliteit wel iets

Figuur 1. Zo gaat het er in de praktijk

ongeveer uit zien.

Figuur 2. Het schema van de racebaan-

regeling. Voor Rg kan het beste een instel-

potmeter worden genomen (zie tekst); P-| is

de eksterne knijpregelaar.

Figuur 3. De print van de racebaanregeling.

Figuur 4. Komponentenopstelling van de

print volgens figuur 3.

Figuur 5. Een foto van een kant-en-klare

print.

vermindert maar als voordeel heeft

dat bij de opbouw maar één elko (C2 )

nodig is.

De frekwentie van de multivibrator is

instelbaar met R 9 en Pi . Potmeter Pi

stelt hierbij dus de knijpregelaar voor.

De door de AMV afgegeven blokspan-
ning wordt gedifferentieerd door kon-
densator C3 en de basis-emitter-over-
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gang van T3. De negatiefgaande impul-

sen worden hierbij afgekapt door Di

.

De overgebleven positieve impulsen

belanden op de basis van T3 en trigge-

ren op deze manier de met T3 en T4
opgebouwde MMV.
De motor van de race-auto is opgeno-

men in de kollektorleiding van T3 en

wordt zo dus gestuurd door de nega-

tiefgaande impulsen van de MMV, die

een konstante breedte bezitten. Hier-

door wordt het ’benzinemotorachtige’

geluid verkregen. De frekwentie van

deze impulsreeks en daarmee de snel-

heid van de motor wordt bepaald door

instelling van de AMV, die zoals ge-

zegd met behulp van R9 en Pi te

variëren is.

D2 en C4 tenslotte, zijn aangebracht

om mogelijke stoorimpulsen afkomstig

van de motor van de race-auto te

elimineren.

Figuur 3 toont de print en figuur 4

de komponentenopstelling van de race-

baanregeling. Als het kastje van het

reeds aanwezige voedingsapparaat wat

aan de ruime kant is, kan de komplete

print er waarschijnlijk reeds bij wor-

den ingebouwd. Wanneer dit niet

mogelijk is kan, zoals te zien in

figuur 1 ,
ook een apart kastje worden

gebruikt.

Figuur 5 geeft nog eens een foto van

een kant en klaar gebouwde print.

Afregeling
De door de netvoeding geleverde span-

ning mag liggen tussen 8 en 18 volt.

De opgenomen stroom mag maksimaal

800 mA bedragen.

Wanneer wordt beschikt over een net-

voeding met drie standen, moet uiter-

aard de waarde van R9 aan de verschil-

lende spanningen worden aangepast.

In de 'langzaamste’ stand moet R 9 ca.

47 12 zijn, in de middelste stand ca.

56 f2 en in de 'snelste’ stand ongeveer

82 12. Gemakkelijker is het natuurlijk

om voor R9 een instelpotmetertje van

100 12 te nemen; op de print is hier

trouwens al rekening mee gehouden.

Met de netvoeding in een willekeurige

stand, kan dan het beste als volgt

worden afgeregeld:

De knijpregelaar (Pi) wordt eerst

geheel ingedrukt en in deze positie

vastgehouden. Dan wordt R9 zó inge-

steld dat de aangesloten race-auto op
maksimum snelheid draait.

Als het netvoedingsapparaat in een
andere stand wordt gezet dient men
dit afregelen even te herhalen.
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Wanneer het probleem nader wordt be-

schouwd, blijkt er dus behoefte aan’

een automatisch werkend bedleeslamp-

je, dat bij het naar bed gaan wordt in-

geschakeld en dan een beperkte tijd

blijft, branden. Gedurende deze tijd

mag zoon of dochter in bed nog even

lezen.

Zeer belangrijk is daarbij dat de lamp
alleen door de ouders kan worden in-

geschakeld. Dit is te verwezenlijken

door, in plaats van een gewone scha-

kelaar, een slotschakelaar toe te passen

die alleen met het bijbehorend kon-
taktsleuteltje kan worden bediend.

Een andere voorziening die op een

dergelijk lampje mag worden verwacht,

Een vaak tegen al te leesgrage

kinderen gebezigde waarschu-

wing is: 'Je gaat naar bed, leest

op zijn hoogst nog een kwartier-

tje en dan ga je slapen!.' Uiter-

aard wordt dit nog vaak aange-

vuld met enkele pittige zinsne-

den die de waarschuwing kracht

moeten bijzetten en waarvan het

herhalen op deze plaats weinig

direkt nut heeft.

Op het elektuurlab., waar volop

begrip voor deze problemen

is een schakelaar (reset) die het kind
in staat stelt de lamp voortijdig uit

te schakelen. Dit in geval de behoef-
te aan slaap na korte tijd toch groter

blijkt dan aanvankelijk werd veronder-

steld.

Veiligheidsoverwegingen leidden ten-

slotte tot een laatste eis, die als een
absolute voorwaarde voor een dergelijk

bedleeslamp werd beschouwd; het ge-

bruik van een transformator en een

laagspanningslamp. Een bedrijfsspan-

ning van 12 V geniet daarbij eigenlijk

de voorkeur, omdat dan normale

overal verkrijgbare autolampen kunnen
worden gebruikt.

De schakeling
De bedleeslampautomaat werd opge-

bouwd rond een betrekkelijk goedkoop
IC. Dit IC, de NE/SE 555, werd ont-

worpen door de firma Signetics en

wordt thans ook door Intersil op de

markt gebracht. Het is verkrijgbaar in

twee verschillende behuizingen (T-

package en 8-pins DIL) en het maakt
vertragingstijden mogelijk variërend van

enkele mikrosekonden tot verschillen-

de uren. De mogelijkheden van het IC

worden bij deze relatief eenvoudige toe-

passing vanzelfsprekend niet ten volle

benut. Meer gegevens over de NE/SE
555 zijn daarom te vinden in het arti-

kel ’Dokatimer’ elders in dit blad.

Het IC wordt hier gebruikt als mono-
stabiele multivibrator (MMV). De puls-

duur van deze MMV wordt bepaald

door een eksterne RC-tijd. Uit het sche-

ma van figuur 1 blijkt dat deze tijd

wordt bepaald door de waarden van Ri
en C2 . Met behulp van de formule

t = R x C is de RC-tijd eenvoudig te

berekenen. Hierbij wordt t in sekonden
R in Mohm en C in juF uitgedrukt.

In de gegeven konfiguratie is de tijd

dus ca 1000 sekonden. Er wordt over-

igens op gewezen dat de kwaliteit van

C2 mede van invloed is op de RC-tijd;

als deze kondensator te veel lek ver-

toont, neemt de tijd ontoelaatbaar

veel toe. Het beste is daarom voor C2

een tantaal-elko te gebruiken en Ri
niet groter dan 1 M te kiezen.

Als met behulp van de kontaktsleutel

Si wordt gesloten, waardoor de

voedingsspanning wordt ingeschakeld,

worden gedurende de RC-tijd de punten
6 en 7 van het IC (die aanvankelijk
’0’ waren) geladen tot ca 2

/

3

Ut>. De
uitgang (pen 3) komt dan in toestand

’l’ en blijft dat tot de RC-tijd is ver-

streken. Dit uitgangssignaal stuurt via

R2 transistor Ti, zodat deze gaat

geleiden en de lamp gaat branden.

bestaat, werd daarom een ap-

paraatje gekonstrueerd dat harde

woorden overbodig maakt en

de garantie biedt dat het kind

in kwestie voldoende slaap

geniet.
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Rl = 1 M
R2 = 100

Ci = 470/U/16V

C2 =iooo/jyiov

D 1 ...D5 = IN4001 ....IN4004, BY126, BY127
IC = NE/SE 555

Ti = 2N3055
Si = kontaktschakelaar

Dri = drukschakelaar

Lamp = 12V/1A
Tr-1 trafo sek. 12V/1A

Figuur 1. Het schema van de bedleeslamp-

automaat. Voor Si moet een slotschakelaar

worden gebruikt, die alleen door de ouders

met behulp van een sleuteltje kan worden

bediend.

220 V

slotschakelaar 1 = GND 5

2 = trigger 6

3 = uit 7

4 = reset 8

modulatiepunt

laadpunt

ontlaadpunt

+Ub

Dl .

.

. D5
1 N4002

ei

470/J
16V

8

Rl

tl
NE/SE 555
IC = Dl L

H
2 3

Dri
reset

L
12V
IA

r % R, C;

C2

fl000)J

10V

{ioo_n

1W

2N3055

1660 1

Als de gebruikte lamp tenminste

12 V/1 A is, wordt Ti dermate in ver-

zadiging gestuurd dat ekstra koeling

van deze transistor overbodig is. Er

mag ook een zwaardere lamp (maks.

20 Watt) worden gebruikt; de voe-

dingstrafo moet het vereiste vermogen
echter wel kunnen leveren.

Door een ekstra diode (D 5 ) wordt de

voeding van de lamp gescheiden van de

IC-Voeding. De lamp krijgt rechtstreeks

een pulserende gelijkspanning toege-

voerd en de voedingselko (Ci ) hoeft

dientengevolge alleen de voedingsspan-

ning voor het IC af te vlakken. Een
waarde van 47 0/a voor Ci voldoet

daardoor uitstekend, wat als voordeel

heeft dat de afmetingen en kosten

van de totale schakeling weer wat

beperkt worden.
Voor D 1 ...D 5 kunnen de gangbare

tipen 1N4001 . . . 1N4004, BY 126,

BY 127 e.d. worden gebruikt.

De lamp kan voortijdig worden uitge-

schakeld door de resetknop Dri in te

drukken. Nadat de volle RC-tijd nor-

maal is verstreken, wordt er automa-

tisch gereset.

Doordat een ’set’-mogelijkheid ont-

breekt (pen 2 van het IC is niet aange-

sloten) kan de lamp, nadat de normale

tijd is verstreken, pas weer worden in-

geschakeld als Si met de kontaktsleu-

tel even wordt geopend en meteen
daarna weer gesloten.

Figuur 2 toont de print van de bed-

leeslampautomaat. Het geheel is zo

kompakt, dat het gemakkelijk samen
met de trafo in een klein kastje kan
worden gebouwd dat dan tevens als

voet voor de lamp dienst doet.

2
Figuur 2. De print van de schakeling vol-

gens figuur 1. De power-transistor (Ti

)

zit normaal op de print, omdat deze in dit

geval niet ekstra gekoeld behoeft te worden
(zie tekst).
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Als inleiding op een reeks

artikelen over een oscilloskoop

voor zelfbouw worden in dit

artikel de ontwerpoverwegingen

van een dergelijk meetapparaat

beschreven, uitgaande van de

basisprincipes. Hierbij wordt
zowel aandacht besteed aan de
vraag 'waarvoor dient het? ' als

aan de vraag 'hoe werkt het? '.

Een oscilloskoop is, letterlijk vertaald,

een apparaat dat 'trillingen zichtbaar

maakt’. In dit geval gaat het om elek-

trische trillingen (blokgolven, sinus-

golven, of meer ingewikkelde signalen)

waarvan de golfvorm op het beeld-

scherm zichtbaar wordt gemaakt. Aan-

gezien geluidsgolven, radiogolven,

mechanische trillingen en vele andere

signalen omgezet kunnen worden in

elektrische trillingen, is een dergelijk

meetapparaat op verschillende terrei-

nen te gebruiken.

Het basisprincipe is vrij eenvoudig.

In de beeldbuis zit een ’elektronen-

kanon’, dat een zeer smalle bundel

elektronen ’afvuurt’. Waar deze bundel
het ’beeldscherm’ treft verschijnt een
lichtpunt. Tussen het elektronenkanon
en het beeldscherm zijn ’afbuigplaten’

geplaatst, die de bundel zowel in

horizontale richting (X-richting, dus
naar links of rechts) als in vertikale

richting (Y-richting, dus naar boven of

onder) kunnen laten afbuigen. Door
de spanning op de afbuigplaten op de

juiste manier te laten veranderen kan
de stip gedwongen worden een wille-

keurige üjn op het scherm te beschrij-

ven. Door de nalichttijd van het scherm
(en van het oog!) ’ziet’ men deze lijn

als geheel - dus niet als een bewegende
stip.

Het elektronenkanon (zie detailschets,

figuur 3a) moet zoals gezegd een zeer

smalle bundel elektronen afvuren.

Deze elektronen verlaten de kathode
met een geringe snelheid, waarna zij

gebundeld en versneld moeten worden,
zodat zij met hoge snelheid op één

punt van het beeldscherm belanden.

Dit bundelen en versnellen wordt be-

reikt in een "elektronisch lenzen-

stelsel”, dat voor de kathode is ge-

plaatst. Eerst wordt de juiste "hoeveel-

heid” elektronen bepaald door het

stuurrooster (gi) of "Wehneltcilinder”.

Een negatieve spanning op deze elek-

trode regelt namelijk de elektronen-

stroom en daarmee de beeldhelderheid

(intensity). Het tweede rooster (g2 )

krijgt een positieve spanning die de

elektronen ’trekt’, zodat zij een rede-

lijke aanvangssnelheid krijgen. Vervol-

gens doorloopt de bundel een ’lens’

die eveneens aan een positieve span-

ning (focusseerspanning) ligt, en de

buisvormige anode die op een zeer

hoge positieve spanning wordt aange-

sloten. Deze elektroden bundelen en

versnellen de elektronenstraal, waarna
deze via de afbuigplaten op het beeld-

scherm belandt.

Bij de meest gebruikelijke toepassing

van de oscilloskoop wordt de straal

met een konstante snelheid van links

naar rechts over het scherm bewogen,
zodat iedere centimeter op het scherm
in dezelfde tijd wordt doorlopen. Deze
sturing wordt verzorgd door de ’tijd-

basis’. De tijd waarin de straal één

centimeter verplaatst wordt is naar

keuze in te stellen (met een knop
’time/cm’). Er verschijnt zo een hori-

zontale lijn op het beeldscherm
(figuur 1). Zodra de straal de rechter

rand van het beeldscherm bereikt,

wordt deze automatisch zeer snel

naar de linker rand verplaatst, waarna
zij weer met de ingestelde snelheid

van links naar rechts gaat bewegen.
Tijdens deze Terugslag’ wordt bij een

goed apparaat de straal onderdrukt,

zodat in deze tijd geen lijn op het

scherm verschijnt.

Wanneer op de vertikale afbuigplaten

een wisselspanning wordt aangesloten,

zal de stip op het scherm op en neer

bewegen. Doordat tegelijkertijd deze

stip met een konstante snelheid van

links naar rechts wordt bewogen, ont-

staat er op het scherm een kronkellijn

die de verandering van de wisselspan-

ning in de tijd weergeeft (figuur 2).

Om een willekeurige signaalspanning

op een voldoende nivo te brengen voor
een zichtbare vertikale afbuiging,

wordt een voorversterker gebruikt.

Deze ’Y-versterker’ heeft een nivo-

regeling, die in stappen geijkt is (volt/

cm).

Een beeld volgens figuur 2 wordt als

volgt ’gelezen’. De horizontale schaal

(bepaald door de tijdbasis) is 0,2 msec/
cm. Eén komplete periode van de
wisselspanning heeft een ’lengte’ van
5 schaaldelen (cm), en dit komt over-

een met een tijdsduur van 5 x 0,2 =

1 msec. In één sekonde zijn er dan
1000 trillingen, dus de frekwentie is

1000 Hz. De vertikale schaal is

100 mV/cm (bepaald door de Y-ver-

sterker). De afstand van ’top’ naar

’dal’ van de wisselspanning (’top-top

spanning’) is 6 schaaldelen, dus
6 x 0,1 = 0,6 Volt. Tevens is te zien

dat het signaal sinusvormig is.
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Basisskoop

Het blokschema van een eenvoudige

basisskoop is geschetst in figuur 3.

Blok A is de beeldbuis
,
met de bij-

behorende regelaars voor helderheid

(’intensity’), focussering en astigma-

tisme. De laatste twee regelaars dienen

er voor om de elektronenstraal goed
te bundelen, zodat er een kleine ronde
stip op het scherm verschijnt. Afhan-
kelijk van het tipe beeldbuis zijn hier-

voor verschillende schakelingen nodig.

Bij het ontwerp van de ’elektorskoop’

wordt ervan uitgegaan dat alle stuur-

schakelingen zo universeel mogelijk

moeten zijn, zodat een groot aantal

verschillende beeldbuizen toegepast

kunnen worden.

De horizontale afbuigplaten worden
gestuurd door een versterker (blok B),

die op zijn beurt door de tijdbasis

(blok C) gestuurd wordt. In dit blok

is ook de ’positie regelaar’ opgenomen,
die het mogelijk maakt om het gehele

Figuur 1. Dit beeld verschijnt op het scherm

als alleen de tijdbasis is ingeschakeld. De
horizontale afbuiging wordt dan wel ge-

stuurd, maar de vertikale afbuiging niet.

Figuur 2. Als een sinusvormige wisselspan-

ning op de Y-ingang wordt aangeboden,

ontstaat bij een juiste instelling van de

skoop een dergelijk beeld. De ingangsspan-

ning 'ziet er zó uit'. (Horizontale schaal

200 /L/sec/cm, vertikale schaal 100 mV/cm).

beeld in horizontale richting naar links

en naar rechts te schuiven.

Bovendien is er een schakelaar die het

mogelijk maakt om de X-afbuiging met
een willekeurig (ekstern) signaal te

sturen. De bedoeling hiervan zal

verderop blijken.

De gewenste tijdbasissnelheid wordt
gekozen met de schakelaar Time/cm’.
Voor de meeste toepassingen is een

bereik van 0,5 sec/cm tot 1 /Ltsec/cm

voldoende; voor hoog-frekwent metin-

gen kan dit bereik nog uitgebreid wor-

den tot 0,1 .. . 0,01 /usec/cm.

In de inleiding is reeds aangegeven dat

er steeds opnieuw van links naar rechts

beelden 'geschreven’ worden. De
’

triggering ’ (blok D) zorgt ervoor, dat

de opeenvolgende beelden zo veel

mogelijk op dezelfde plaats verschij-

nen, zodat voor het oog één stilstaand

beeld verschijnt. De tijdbasis stuurt de

straal na het schrijven van een beeld

zeer snel naar de linker rand van het

beeldscherm terug. Hier blijft het staan

totdat de triggerunit een startimpuls

afgeeft, waarna een nieuw beeld

'geschreven’ wordt. Deze startimpul-

sen nu worden steeds op dezelfde

plaats in het signaal gegeven, zodat elk

beeld bij hetzelfde deel van het signaal

begint.

De plaats in het signaal waar een

triggerpuls afgegeven wordt is met een

aantal schakelaars en knoppen in te

stellen. Met een knop ’+/—
’ wordt

gekozen tussen het positief- en het

negatiefgaande deel van het signaal,

er kan dus getriggerd worden tijdens de

opgaande of tijdens de neergaande

beweging van de stip. De plaats op de

betreffende ’flank’ van het signaal

- het ’triggernivo’ - kan automatisch

gekozen worden of met de hand wor-

den ingesteld. Voor deze handinstel-

ling dient een knop ’triggerlevel’.

Blok E in figuur 3 is de voorversterker

voor het ingangssignaal (Y-versterker).

Met de ’positie ’-regelaar kan het

beeld in vertikale richting over het

scherm verplaatst worden. De ingangs-

verzwakker heeft meestal een bereik
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vanaf 10 mV/cm tot 50 Volt/cm. Het
frekwentiebereik van de oscilloskoop

kan variëren van 0,1 MHz voor een
eenvoudig laagfrekwent apparaat, via

10 ... 30 MHz voor een redelijk labo-

ratorium meetapparaat tot 100 MHz
(of zelfs tot meer dan 1 GHz!) voor

hoogfrekwent apparatuur. Dit stelt

uiteraard hoge eisen aan de ingangs-

verzwakker en aan de Y-versterker,

ofschoon de bovenste frekwentiegrens

meestal bepaald wordt door de kwali-

teiten van de beeldbuis.

Het uitgangssignaal van de Y-versterker

wordt via een bufferversterker (blok F)

aan de vertikale afbuigplaten door-

gegeven. Deze versterker kan identiek

zijn aan de versterker in blok B, aan-

gezien aan beide versterkers nagenoeg
dezelfde eisen gesteld worden.

Tenslotte stelt blok G de voeding voor.

Deze moet een groot aantal verschil-

lende spanningen leveren; gloeispan-

ning voor de beeldbuis, laagspanning

voor de voortrappen, een hogere span-

ning voor de horizontaal en vertikaal

Figuur 3. Blokschema van een eenvoudige
oscilloskoop. Blok A is de beeldbuis, B en
F zijn bufferversterkers voor de horizontale

en vertikale afbuiging, C is de tijdbasis, D de
triggering en E is de Y-ingang (voor-) ver-

sterker. G is de voeding.

Figuur 3a geeft nog een detailschets van een
eenvoudige elektronenkanon.

Figuur 4. Een dergelijk beeld kan ontstaan
als een versterker 'vastloopt' op een te hoog
ingangssignaal. De boven- en onderkanten

van de sinus zijn afgeplat. (Horizontale

schaal 200Usec/cm. vertikale schaal 5V/cm).

Figuur 5. Het uitgangssignaal van een oscil-

lerende eindversterker, bij kortgesloten

ingang. (Horizontale schaal 2 jUsec/cm, verti-

kale schaal 2 V/cm).

Figuur 6. Het uitgangssignaal van een schuif-

register. De bovenste lijntjes komen overeen

met een '1' (ca. 5 volt), de onderste lijnen

met een '0' (ca. 0 volt).

Figuur 7. Een zogenaamd Lissajous-figuur

maakt een vergelijking tussen twee signalen

mogelijk. De tijdbasis wordt niet gebruikt,

de horizontale afbuiging wordt door het

tweede eksterne signaal gestuurd. In dit

geval hadden zowel het X- als het Y-signaal

dezelfde frekwentie en golfvorm, terwijl zij

bovendien in faze waren.
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eindversterkers, versnellings- en even-

tueel naversnellingsspanning, enz.

Mogelijkheden met de basisskoop

Met de basisskoop kunnen al vrij veel

metingen gedaan worden. Met een aan-

tal voorbeelden is dit duidelijk te

maken.
Als de tijdbasis gebruikt wordt voor de

X-afbuiging, kan de golfvorm van een
willekeurig signaal op de Y-ingang

worden bekeken. Wanneer een eind-

versterker bijvoorbeeld met een
1000 Hz-signaal uit een sinusgenerator

wordt gestuurd, zal het uitgangssignaal

er uit moeten zien zoals figuur 2. Als

de versterker echter overstuurd wordt
kan dit een beeld opleveren zoals

figuur 4, met 'afgeplatte’ boven- en

onderkant. Als de vertikale schaal in

figuur 4 met de ingangsverzwakker van
de Y-versterker is ingesteld op 5 Volt/

cm, dan loopt deze versterker kennelijk

vast bij een signaal van 4 x 5 = 20 Volt
(top-top) aan de uitgang. Hiermee is

dus tevens de topwaarde van de wissel-

spanning gemeten.
‘Als nu een andere eindversterker ge-

nomen wordt die met kortgesloten

ingang het beeld van figuur 5 oplevert,

dan is de konklusie: deze versterker

oscilleert! De oscillatiefrekwentie kan
ook bepaald worden: de tijdbasis is

afgesteld op 2 jusec/cm en de sinus

heeft een ’lengte’ van 2*/2 schaaldeel,

dus 2 V2 x 2 = 5 /Ltsec. Dit komt over-

een met een frekwentie van

1/5 x 106 = 200 kHz.
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Figuur 8. Een Lissajous*figuur die bij een

vervormingsmeting ontstaat geeft vrij veel

informatie. In dit geval wordt de horizon-

tale afbuiging rechtstreeks door de toon-

generator gestuurd, terwijl de vertikale af-

buiging het uitgangssignaal van de vervor-

mingsmeter weergeeft. In de nuldoorgangen

van het hoofdsignaal (midden op het beeld)

zijn duidelijke naaldpieken te zien: cross-

over vervorming. Bovendien ligt de rest van

het signaal niet 'plat' op de nullijn en dit

wijst op harmonische vervorming (elektuur,

dec. 1972, p. 1251).

Ook in digitale schakelingen kunnen
verschillende metingen gedaan worden.
In het normale geval komen er verti-

kaal slechts twee signaalnivo’s voor:
’0* « 0 volt en ’l’ (bijvoorbeeld

« 5 volt). Het uitgangssignaal van een

schuifregister kan er nu uitzien zoals

figuur 6: eerst een ’l’, vervolgens drie

maal een ’0’, dan weer een ’l’, enzo-

voorts.

Een kompleet nieuwe serie mogelijk-

heden ontstaat door ook de X-afbui-

ging ekstern te sturen, dus zonder

gebruik te maken van de tijdbasis.

Hierdoor ontstaat een zogenaamd
’Lissajous-figuur’, die een vergelijking

tussen twee signalen mogelijk maakt.
Wanneer bijvoorbeeld beide signalen

dezelfde frekwentie hebben en in faze

zijn, ontstaat een rechte lijn van links

onder naar rechts boven (figuur 7).

Als het fazeverschil tussen de signalen

90° is ontstaat er een cirkel, terwijl

als zij in tegenfaze zijn een rechte lijn

van linksboven naar rechtsonder ont-

staat. Ook kunnen verschillende sig-

nalen met dezelfde grondfrekwentie

vergeleken worden, bijvoorbeeld bij

een vervormingsmeting. Een beeld

zoals figuur 8 (horizontaal de oor-

spronkelijke sinus, vertikaal de ver-

vorming) wijst dan op naaldpieken in

de nuldoorgangen (cross-over vervor-

ming).

Uitbreidingsmogelijkheden

Een van de meest interessante moge-

lijkheden is de uitbreiding tot twee-

kanaals oscilloskoop. Dit betekent dat

er twee signaalingangen zijn voor de

vertikale afbuiging, die gebruikt kun-

nen worden om twee verschillende

signalen tegelijkertijd op het scherm
zichtbaar te maken (meestal onder
elkaar). Hierdoor kunnen de twee sig-

nalen gemakkelijk met elkaar verge-

leken worden.

Met een normale (enkelstraals) beeld-

buis kan dit bereikt worden met een

’chopper’ of ’alternate’ schakeling.

Beide schakeüngen zijn in feite scha-

kelaars, die de beide signalen beurte-

lings met de vertikale afbuiging ver-

binden. De chopper doet dit zeer snel,

zodat beide signalen als een stippellijn

op het scherm verschijnen. Aangezien

de ’stippen’ van een beeld de ’gaten’

van een vorig beeld opvullen, lijkt het

alsof beide signalen kontinu als on-

onderbroken lijnen op het scherm

staan. De alternate schakeling daaren-

tegen schakelt sinchroon met de tijd-

basis om, zodat tijdens het eerste

beeld het eerste ingangssignaal ver-

schijnt, tijdens het tweede beeld het

tweede, tijdens het derde beeld weer
het eerste, enzovoorts. Ook in dit geval

lijkt het alsof beide signalen kontinu

op het scherm staan.

Meestal worden beide schakeüngen
ingebouwd, omdat de chopper goed
werkt vanaf gelijkspanning tot

20 ... 50 kHz terwijl de alternate

schakeling vanaf ca. 500 Hz tot de

aUerhoogste frekwenties te gebruiken

is. In een basisskoop zou men echter

met de chopper kunnen volstaan.

Een tweede interessante uitbreiding is

tijdmarkering. Dit houdt in dat de

(horizontale) tijdschaal op het signaal

ingebracht wordt, in de vorm van

korte onderbrekingen of lichtende

stippen. De afstand tussen deze mar-

keringspunten is naar keuze in te

stellen (in geijkte stappen) tussen bij-

voorbeeld 10 msec ... 1 /Lisec.

Verdere uitbreidingen

Met een tweede tijdbasis ontstaan er

ejen groot aantal nieuwe mogelijk-

heden. De eenvoudigste hiervan is wel

de ’delayed trigger’ (triggervertraging).

Hierbij wordt de tweede tijdbasis met
de triggerpuls gestart, dus bijvoorbeeld

op de voorflank van een signaal. Na de

ingestelde (vertragings-) tyd van deze

tijdbasis wordt de hoofdtijdbasis pas

gestart, zodat op dit moment ’de stip

pas gaat lopen’. Hierdoor wordt het

eerste stuk van het signaal weggelaten,

zodat bijvoorbeeld de achterflank van

het signaal nauwkeurig bekeken kan
worden.
Voor sommige toepassingen kan ook
’Z-modulatie’ nuttig zijn. Dit is name-
lijk de mogelijkheid om de helderheid

van de stip te sturen met behulp van
een ekstem signaal. Hierdoor kunnen
bijvoorbeeld ekstra markeringspunten
op het signaal gezet worden, of de

straal kan tijdens een omschakelflank
van het signaal onderdrukt worden
- of juist ekstra helderheid krijgen.

Nog verdere uitbreidingsmogelijkheden

zijn vrijwel onbeperkt te bedenken:
sampüng (voor zeer hoog frekwente

metingen), geheugenbeeld (voor zeer

laag frekwente of éénmaüge metingen),

automatische schaalverdeling, enzo-

voorts.

In volgende nummers van elektuur zal

een basisskoop worden behandeld met
een werkgebied van 0-100 kHz en een
gevoeligheid van maksimaal 10 mV/
schaaldeel. Als kathodestraalbuis wordt
een DG7-32 of ekwivalent toegepast,

(wordt vervolgd) H
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(RCA) 2 x D-flip/flop

o
+Ub =

+3... +15V clock re$et2 data

o

Data-informatie wordt op positiefgaande clockflanken aan de
uitgangen doorgegeven. Reset en Set hebben voorrang op data-

informatie en vinden direkt plaats als de betreffende ingang '1' wordt.

clock data reset set

0+ 1 0 0 0
0+ 1 1 0 0
X X 1 M
x X 0 1

x is willekeurig

De toestand, dat set en reset tegelijk '1
' zijn geeft een willekeurige situatie

1 2 3 4 5 6 7

Qi Q, clockj reset
i datai set i GND

6 x inverter

n.c. Muit Liin n.c. Kuit liin Huit Giin

Dit IC is ekwivalent aan de CD4009A met uitzondering van een tweede
benodigde voedingsspanning bij de uitgangscircuits van de CD4009A.

1
|

2
1 Eli|D| 5

|

6 7 8

+Ub - Au jt

+3 ... +15V
Biin Cuit Diin Euit Fiin GND

elektuur

IC-kaarten

,

elektuur

IC-kaarten



elektuur

IC-kaarten

elektuur

IC-kaarten
KARAKTERISTIEKEN

Rj elke ingang io 12 n
R0 per uitgang bij: Q = 1 400 n

Q = 0 200 £2

Maksimale clockfrekwentie 10MHz (+U b=10V)

Gemiddelde schakeltijd 50nsek.

Stoorgevoeligheid elke ingang 45% van +U b
Kapaciteit elke ingang 5pF

Maksimale uitgangsstroom per

uitgang bij: Q=1 1 ,3mA (+U b=10V)

Q = 0 -2,5mA (+Ub=10V)

Mirtimum set en reset impulstijd 50nsek.

Onbelaste vermogensdissipatie

(+Ub«10V) : 0,2 jUW

voedingsspanning (+U b ) : +3 ... +1 5V

EKWI VALENT : MOTOROLA MC14013

TOEPASSING

E»n 401 3 geschakeld als 2x2 deler.

ubjTL

Di Q,

clock
1

resetj

1

,n fclock

Uit (1/2 fclock )

8

«2 ^D2 02

clock 2 reset2

j

13

12

11 10

1633

MM fclock)

O
re set

INWENDIG SCHEMA

KARAKTERISTIEKEN

Rj per ingang : 10 12 n
Ingangskapaciteit elke ingang : 5 pF
Stoorgevoeligheid e|ke ingang : 45% van +Ub
Gemiddelde schakeltijd : 40nsek.

Maksimale uitgangsstroom bij: Q = 1- : 2,5mA (Ub=10V)

Q = 0 : -16mA (U b=10V)

Voedingsspanning (+Ub ) : +3 ... +15V
Onbelaste vermogensdissipatie bij

Ub = 10 V : 0,5 pW
Maksimale IC vermogensdissipatie. : 200 mW
Maksimale vermogensdissipatie per

inverter : 100 mW

INWENDIG SCHEMA

TOEPASSING

R-S-flipflop met twee inverters.

o

o
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(RCA) 3 lineaire cos/mos paren

Ub = Drain uitgang Source Gate Source Drain

+3... +15V Pi paar 3 P 3 paar 3 N 3 Ni

Drain Source Gate Source Drain Gate GND
P2 P2 paar 2 N 2 N 2 paar 1

(RCA) cos/mos monoVa-stabiele multivibrator

+Ub = oscillator

+3... +15V uitgang

retrigger-

ingang
Q Q reset

+ trigger

ingang

Punt 5 = "T: astabiele multivibrator i .... . 0 0
Punt 5 = 'O': monostabiele multivibrator J

IJ 0,3 ^un en
'

en •

A-stabiele periodetijd (pen 10, 11) = 4,4 RC. Monostabiele impulstijd

(pen 10, 11) =2,48 RC.

De periodetijd van de oscillatoruitgang (pen 13) = 2,2 RC.

positieve logika
'1' « +Ub
'

0 ' = 0

Als monostabiele multivibrator geldt:

+ trigger ingang - trigger ingang Q Q
0+ 1 0 1 0

1
1*0’ 1

1 0

De monostabiele multivibrator kan opnieuw getriggerd worden door

de "Retrigger"-ingang met de "Positieve trigger" te verbinden.

In dit geval vindt normale "Retriggering" plaats, als de periodetijd

van de ingangsimpuls korter is dan de periodetijd van de RC-komponenten

ii
-co-i Geïnverteerde Astabiele

ast. ingang ingang
rtri9ger GND
ingang

elektuur

IC-kaarten

elektuur

IC-kaarten



CD

co
co

Vo
3
3

a>

CD

KARAKTERISTIEKEN TOEPASSING

Ingangsimpedantie
Gate stroom
Open spanningsversterking
Temperatuurbereik
Geïntegreerde gatebescherming
(begrenst ingangsstroom op 100 flA)
Voor elk transistorpaar geldt:

Maksimale drainstroom
DC-uitgangsspanning
Ingangskapaciteit
Uitgangskapaciteit
Maksimale VDG (voor zowel P als

N-channel)
Maksimale Vds (voor zowel P als

N-channel)
Maksimale VGS (voor cos/mos-paar)
Maksimale vermogensdissipatie van
elke transistor

Vermogensdissipatie voor het gehele IC

10 11 12

10pA
53dB
55°C tot +125°C

Kristaloscillator.

4mA
5V
11,8pF
5pF

15V

15V
+15V

150mW
750mW

30p

KARAKTERISTIEKEN

Ingangskapaciteit

Vertragingstijd (bij Ub=10V) tussen:

a-stabiele ingang en oscillatoruitgang

a-stabiele ingang en Q of Q uitgang
positieve/negatieve triggeringang en
Q of O uitgang

Maksimale uitgangsstroom bij: Q = 1

Q = 0
Maksimaal frekwentiebereik
a-stabiele multivibrator
Minimale impulstijd monostabiele
multivibrator

Cs^lOOpF bij a-stabiele multivibrator
C^IOOOpF bij monostabiele multivibrator
R>10kl2
Onbelaste vermogensdissipatie bij

Ub=10V
Maksimale IC vermogensdissipatie

150nsek.

350 nsek

400nsek.
2,5mA
-2,5mA

50kHz

25 [JLsek.

: 0,5 /iW
: 200mW

TOEPASSING

Digitale impulsverlenger.

iz

Ub

ngangs

impuls

Wl «r.

CD4047A

10
clock

CD4017A

rtax

buffertrap

uit-

t«kstern

1633

De periodetijd t|\/| kan verlengd worden door
het gebruik van een ekstern telcircuit

(b.v. CD4017A).
Hierdoor wordt een lange impulsduur ver-

kregen met kleine kondensatorwaarden en
een snelle hersteltijd.

tekstern = (N-l)tA + (tM+tA/2).
N = aantal tellen van de teller

(CD4017A)
tA = periodetijd a-stabiele

tM = periodetijd monostabiele
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Interpretatie van de

meetresultaten

Aangezien de meetuitkomsten nogal

spektakulair zijn, volgt een korte uit-

eenzetting over de gevolgde werkwijze.

De uitgangsimpedantie van de ge-

bruikte HF-generator bedraagt 52 £2

en de generatoruitgang werd via een

20 dB verzwakker rechtstreeks op de

strip aangesloten. De strip was op

dezelfde wijze ’verpakt’ als de FM-
tuner. Op deze wijze bleek aan de

ingang van de MF versterker nog een

kortegolfstoorstraling van 0,8 piV te

staan, die door verdere afscherming

kon worden teruggebracht tot 0,2 /zV.

Behalve de meetresultaten van de

MF-strip worden in dit artikel de

voorzieningen besproken, waar-

door men met de tuner en de

MF versterker een optimaal

werkend toestel kan verkrijgen.

De bandbreedte werd gemeten aan de

uitgang voor de signaalindikator. Hier-

bij waren enige voorzieningen nodig,

om oscillatie te voorkomen via gemeen-

schappelijke massa.

Dezelfde voorzieningen waren nood-

zakelijk voor het meten van de signaal/

ruisverhouding en de AM-onderdruk-

king, om 'te vermijden dat HF-spanning

voor ruis wordt aangezien.

De bouw en afregeling

Zoals reeds eerder werd betoogd, dient

te worden gebruik gemaakt van eerste

klas onderdelen. Hoewel voor het

eerste IC de TBA 120 S zou kunnen
worden gebruikt, is dit niet aan te

bevelen omdat dit een duidelijk merk-

bare verslechtering van de prestaties

tot gevolg heeft.

In het elektuurlab worden momenteel
schakelingen ontwikkeld die de

TBA 120 in de MF strip en in andere

schakelingen kunnen vervangen op een

dusdanige wijze dat aansluiting op de

IC voet mogelijk is. Hierdoor wordt

tevens het probleem van de toleran-

ties, waaraan de TBA 120 onderhevig

is, opgelost, hetgeen de werking
van de circuits zeer ten goede komt.

Om de gevoeligheid van de strip geheel

te benutten, dient het afschermkastje

te worden geaard als aangegeven in

figuur '1

.

Als de schakeling oscilleert is dit niet

hoorbaar vanwege de hoge AM-onder-

drukking; men bemerkt alleen dat een

soort squelch aanwezig is, omdat bij

ontvangst van een steTk signaal de

oscillatie verdwijnt door de optredende

begrenzing.

De tolerantie in IC2 heeft soms tot

gevolg dat de PLL niet lockt of veel

ruis produceert. Dit wordt veroorzaakt

door de te hoge of te lage uitgangs-

spanning aan punt 8. In zo’n geval

vergroot of verkleint men de konden-

sator (2n2) in de VCO, totdat de

schakeling lockt als de verschilverster-

ker op minimale versterking is inge-

steld (loper van de instelpotmeter via

33 k aan +Ut>).

(De in ontwikkeling zijnde TBA-120-
vervangers’ bezitten dit euvel niet en

als de IC’s niet verkrijgbaar zijn kan
men toch de MF strip bouwen).
Alvorens de MF-versterker in het af-

schermkastje te plaatsen, kontroleert

men of de AFC de opgegeven zwaai

van 600 mV bezit en als dit niet het

geval is, verwijdert men de weerstand

van lk2 tussen punt 5 van IC1 en +Ub-
Dit stelt men vast door een voltmeter

te verbinden met het punt AFC-uitgang

en door de afstemming draaiende

+300 mV en -300 mV te meten.

Metingen aan de MF-strip

De volgende meetwaarden konden worden vastgesteld:

bandbreedte bij —6 dB: 210 kHz
bij -60 dB: 260 kHz

gevoeligheid: beter dan 0,5 /JV

versterking tot aan TBA 120(1): 40 dB
AM-onderdrukking: 20 dB bij 0,3 /LiV (draaggolf,

40 dB bij 1 /UV 30% AM-
beter dan 60 dB vanaf 2 /ZV gemoduleerd)

signaal/ruisverhouding:

20f bij 0,3 MV
devjatje

40 dB bij 1 JA/ 4nkH7
beter dan 60 dB vanaf 2 fJ.\/

effektieve uitgangsspanning: 7 mV/kHz deviatie

AFC zwaai: 600 mV
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Figuur 1. Voor maksimale stabiliteit dient

het afschermkastje op de aangegeven plaat-

sen met de massabaan te worden verbonden.

Figuur 2. De asymmetrische antenne-aan-
sluiting geeft in vergelijking met de symme-
trische aansluiting een grotere gevoeligheid.

Figuur 3. De hier afgebeelde voorversterker

is afstembaar en kan in principe worden
gebruikt tot ca. 400 MHz.
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Het blijkt dat sommige 27 MHz over-

tonekristallen op de grondfrekwentie

een te lage aktiviteit bezitten om met
de aangegeven komponentwaarden te

oscilleren.

Door ons geteste kristallen van Japanse
fabrikaten, die bovendien het laagst

in prijs zijn, bleken zonder uitzonde-

ring te oscilleren. Als men er niet

zeker van is of de oscillator werkt,

overbrugt men R 7 met een weerstand

van 4k7.

De MF-strip in kombinatie met
de FM-tuner

Gebleken is, dat spreiding in de fets

een minder goed funktioneren van de

tuner tot gevolg kan hebben. Men
kan dit kontroleren, door de source-

drainspanning van alle fets te meten
met bijvoorbeeld een universeelmeter

(minimaal 10k£2/V). De gemeten
waarden dienen te liggen tussen 4 en

5 volt en als dit niet het geval is kan
een belangrijke verbetering worden
verkregen door de source-weer-

stand(en) zó te veranderen, dat de

source-drainspanning de aangegeven

waarde bereikt.

Voor de allerbeste resultaten dienen de

fets twee aan twee gepaard te zijn.

De firma Post Electronics te Hilver-

sum heeft het initiatief genomen, de

fets gepaard te leveren in kombinatie
met de sourceweerstanden voor een

optimale instelling.

In figuur 2 is aangegeven, hoe de tuner

geschikt te maken is voor aansluiting

op een asymmetrische antenne met
een impedantie tussen 50 en 75 £2. In

vergelijking met de 300 £1 aansluiting

levert dit een grotere gevoeligheid op
vanwege de vastere koppeling tussen

de antenne en de ingangsfet. De bevei-

ligingsdiodes Di en D2 worden dan
tussen massa en de spoelaftakking

aangesloten.

De fets bezitten soms een wat lage

ingangsimpedantie waardoor de gevoe-

ligheid van het geheel (tuner + MF-
strip) lager is dan verwacht zou worden
op grond van de gegevens van de MF-
strip.

Om ervoor te zorgen, dat ook in dat

geval van een ’worst-case’-tuner (dat

wil zeggen een tuner waarbij de fets

niet gepaard zijn en de laagst voor-

komende ingangsimpedantie bezitten

maar wel zijn afgeregeld op de juiste

source-drainspanning) optimale gevoe-

ligheid gegarandeerd kan worden, is de

in figuur 3 afgebeelde antenneverster-

ker ontworpen.
De schakeling is dusdanig gedimensio-

neerd, dat de toleranties van de fets

zijn geëlimineerd. In het volgende

nummer van elektuur zal deze ver-

sterker nader worden toegelicht voor
toepassing in de FM-band en tevens

wordt dan de gevoeligheid in kombi-
natie met de ’worst-case’ tuner en de

MF-strip gepubliceerd.

H

korrekties op
aanvullingen voor
ervaringen met
elektuur-publikaties

Vervormingsmeter

De vervormingsmeter uit elektuur

december 1972 voldoet in de meeste

gevallen uitstekend. De afregeling van

de meetbrug wil echter nog wel eens

problemen geven.

Stabilisering van de voedingsspanning

doet tevens de stabiliteit van de brug-

instelling toenemen, waardoor nauw-
keuriger kan worden gemeten.

Als voedingsspanningsstabilisator zijn

vele schakelingen bruikbaar. Zie hier-

voor b.v. elektuur mei 1972.

Afhankelijk van de kwaliteit van de

stabilisator kan het schemagedeelte

met R27, C4 en T14 geheel vervallen

of worden vervangen door het in de

figuur getoonde afvlakcircuit.

Minitrom

De -komponentenwaarden van Ce en

C7 Van de basdrum (oktober ’73) stem-

men bij de print niet overeen met
de onderdelenlijst en het schakelsche-

ma. De juiste waarden zijn Cö = 1 H
(geen elko) en C7=330n.

RC-toongenerator

De RC-toongenerator uit elektuur

februari blz. 248 e.v. kan door het aan-

brengen van een aantal kleine wijzigin-

gen aanzienlijk prettiger in het gebruik

worden.
Bijgaande figuur toont de wijzigingen

die een veel stabieler uitgangsspanning

tot gevolg hebben. Dit is wanneer
een frekwentiekarakteristiek wordt
gemeten een grote verbetering, daar

ook bij doorstemmen van de frekwen-
tieband de uitgangsamplitude konstant

blijft.

Een variatie van de voedingsspanning

van ± 10% heeft een niet meetbare
variatie van de uitgangsspanning tot

gevolg.

Ten gevolge van deze veranderingen

neemt de vervorming met 0,4% toe
en wordt het bedieningskomfort aan-

zienlijk groter.
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Min of meer in aansluiting op de

in elektuur oktober gepubliceerde

minitrom, wordt in dit artikel

het allereenvoudigste familielid

van de bekende elektrom

beschreven: de mikrotrom.

Het aantal instrumenten werd bij

deze mikro-uitvoering beperkt

tot twee: een high en een (very)

low bongo.

Met twee transistoren is toch

een muziekinstrumentje

verkregen, dat direkt op iedere

eindversterker kan worden
aangesloten.

Afgezien van de kosten, zou bij een

mikrotrom met twee instrumenten

eigenlijk de eerste keuze vallen op een

kombinatie van basdrum en snaredrum.

De konstruktie van een goed klinkende

snaredrum vereist echter door de beno-
digde ruisgenerator nogal wat

komponenten, hetgeen de toepassing

ervan in een simpel en vooral goed-

koop ’drumboxje’ minder aantrekke-

lijk maakt.
Bij de hier beschreven versie van een
mikrotrom werd daarom in principe

gekozen voor een basdrum en een high

bongo. Voorts werd, om de zaak nog
wat verder te vereenvoudigen, de klank

van de basdrum een oktaaf omhoog
gebracht, zodat bij weergave niet persé

dure basluidsprekers hoeven te worden
gebruikt. Op deze manier werd dus in

feite een kombinatie verkregen van een
very low met een high bongo.

Het schema
Figuur 1 toont het schema van de

mikrotrom.
Met behulp van de oscillator opge-

bouwd met Ti wordt de basklank

(c.q. low bongo-klank) opgewekt; de

oscillator opgebouwd rond T2 vormt
de high bongo.

Beide oscillatoren zijn zo gedimensio-

neerd dat zij in rust zijn als de druk-

schakelaars Dri en Dr2 open staan.

Zoals voorts uit het schema blijkt,

zijn de oscillatoren kwa opzet identiek.

Als met behulp van Dri of Dr2 wordt
getriggerd, verschijnt er een positieve

impuls op de basis van de betreffende

transistor. De vorm van deze impuls

wordt bepaald door een circuit, dat

bij de bas-oscillator bestaat uit Ci , Ri
en C2 en bij de bongo-oscillator uit

R12 en C7 . Bij de bongo is, anders dan
bij de bas, geen kondensator parallel

over R12 gezet; de toon van dit instru-

ment klinkt daardoor wat feller.

De ontlaadtijd, en dus de duur van de

impuls, wordt bepaald door de waar-

den van R5 en Rö, resp. R17 en Ri6.

De toonhoogte is bij de bas-oscillator

afhankelijk van de waarden van C3 ,
C4

en C5 en bij de bongo van de waarden
van Cs, C9 en Ck>. De beste waarden
voor deze kondensatoren bleken voor

wat betreft C3, C4 en Cs tussen 10 nF
en 47 nF en voor Cs, C9 en C10

tussen 4n7 en 10 nF te liggen. Uiter-

aard is iedereen geheel vrij om verder

te eksperimenteren met andere kon-

densatorwaarden. Ten overvloede zij

hierbij nog even vermeld dat hoe hoger

de waarden van de kondensatoren

wordt gekozen, hoe lager de toon

wordt!
Het signaal wordt van de kollektor

van de beide transistoren afgepakt en

via een kondensator (Cö, Cu) en een

weerstand (R9 ,
R2o) naar de uitgang

geleid. Proefondervindelijk kan, door

de weerstandwaarden van R9 en R20

te wijzigen, de sterkteverhouding tus-

sen de bas (c.q. low bongo) en de high

bongo naar eigen smaak worden inge-

steld.

De uitgangsspanning van de mikrotrom

is ca. 1 V eff.; de uitgangsimpedantie

mag minimaal met 18 k worden belast.

Aansluiting op praktisch elke eind-

versterker is daardoor mogelijk. De
voedingsspanning mag liggen tussen

ca. 15 V en 24 V. Als hiervoor een

netvoeding wordt gebruikt, hoeft deze

niet gestabiliseerd te zijn. Omdat de

totale stroomopname echter slechts

ongeveer 5 mA bedraagt, kan het appa-

raat ook uitstekend met een paar

zaklantaarnbatterijtjes worden gevoed.

Ook bij intensief gebruik kan de zaak

hierop maanden, zo niet langer,

draaien.

In figuur 2 is de print en in figuur 3

de komponentenopstelling afgebeeld.

Onderdelenlijst.

weerstanden:

Rl,Rl2«27k
R 2'R 3'R 10'R 1 1»r 13»r 14 = 10 k

r4,r 15 = 100 k

r 5, r 17 = 560 k

R6 ,
R 16= 270k

r 7»r 18 = 1 k

R8,R 19 = 2k7
Rg,R20 = 15 k (zie tekst)

kondensatoren:

c 1«c 11 = 0,1 H
C2'C6'C7 = °'47 M
03,04,05 = 10 n (zie tekst)

C8,Cg,Cio = 4n7 (zie tekst)

halfgeleiders:

2 x TUN

diversen:

Dr-j ,Dr2 = enkelvoudige

drukschakelaar
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Figuur 1. Het schema van de mikrotrom.

Door met de waarden van Rg en R20 te

eksperimenteren kan de sterkteverhouding

tussen bas en bongo naar smaak worden
ingesteld.

Figuur 2. Een simpel maar toch kompleet

elektronisch muziekinstrumentje op een

print van slechts 7,5 x 5 cm!

Figuur 3. Komponentenopstelling van de

print van figuur 2.

De bescheiden afmetingen (ca. 7,5 x

5 cm) laten de bouwer genoeg moge-
lijkheden bij de keuze van een geschikt

kastje.

Uitbreidingen

Zoals reeds gezegd kan door het ver-

anderen van de waarden van de kon-

densatoren C3, C4 en C5 (voor de bas)

en Cs ,
C9 en C10 (voor de high bongo)

een andere toon uit de instrumenten

worden gehaald. Het is duidelijk dat

met wat eksperimenteren ook kom-
pleet andere instrumenten kunnen
worden verkregen met dezelfde oscil-

latoren.

Uit enige korte proeven in het elek-

tuurlab bleek reeds dat door de waar-

den van Cs, C9 en C10 te wijzigen in

2n7
,
de klank van de bongo-oscillator

wel heel erg veel ging lijken op het

geluid van claves (houtblokken).

Het wordt hierdoor bijvoorbeeld aan-

trekkelijk om de mikrotrom uit te

breiden met een of meer identieke

printen, waar dan steeds andere kon-

densatoren in worden gemonteerd. Op
deze manier kan dan op vrij eenvoudige

wijze een veelzijdig elektronisch mu-
ziekinstrument worden gekonstrueerd.
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Het basisprincipe van de DVM is

vrij eenvoudig.

Het ingangssignaal wordt gedurende

een vaste tijd toegevoerd aan een inte-

grator. In deze tijd laadt een integratie-

kondensator zich op tot een waarde,
evenredig met het ingangssignaal. Hier-

na wordt, in een tijd tQ ,
de integratie-

kondensator ontladen met een kon-

stante stroom. De ontlaadtijd tQ is dus

afhankelijk van de grootte van de in-

gangsspanning. Gedurende deze tijd

worden oscillator-impulsen doorgege-

ven aan een telsisteem. Het aantal door
het telsisteem geregistreerde impulsen

De schakeling is vooral interes-

sant door het gebruik' van een

oscillator, die zowel de meettijd

als het digitale telsisteem stuurt.

Hoewel door de redaktie een

werkend model is getest, zijn

toch sommige technische aspek-

ten, zoals de kleine basisweer-

standen voor T8 en T9 en het

weglaten van kollektorweerstan-

den bij de 7401, bedenkelijk.

H.L. Krielen

vertoont dus een evenredigheid met de

ingangsspanning.

Het blokschema. (figuur I)

De figuren 2 tot en met 9 geven het

spannings-tijdverloop weer. Figuur 2

geeft de ingangsspanning als funktie

van de tijd. Een resetimpuls verschijnt

op het tijdstip tQ . In het tijdsinterval

t o
-t i worden het register en de bestu-

ringseenheid gereset. Op het tijdstip ti

gebeurt het volgende:

1) De driftkompensatie wordt uitge-

schakeld.

2) De ingangschopper laat de ingangs-

spanning door en voert deze toe aan de

integrator.(figuur 5)

3) De telpoort gaat open en geeft im-

pulsen uit de teloscillator door aan het

register.(figuur 9)

Het spanningsverloop aan de uitgang

van de integrator is getekend in fi-

guur 7. Op het tijdstip t 2 heeft het re-

gister de honderdste puls geteld en

geeft een signaal af aan de

besturingseenheid. Dit heeft tot gevolg

dat:

4) De ingangs-chopper wordt uitge-

schakeld waardoor de integrator geen

ingangsspanning meer krijgt, (figuur 5)

5) Het ontlaadcircuit van de integra-

tor in werking treedt waardoor deze

een uitgangsspanning vertoont als ge-

schetst in figuur 7, in het interval

^2 “1-3 •

6 ) De polariteisindikator aangeeft.*

wat de polariteit van het ingangssignaal

is. Op het tijdstip t 3 wordt de uitgangs-

spanning van de integrator nul (fi-

guur 7). De nuldetektor detekteert dit,

waardoor de polariteitsdetektor het

eindsignaal toevoert aan de besturings-

eenheid.

Het eindsignaal heeft tot gevolg dat:

7) De telpoort dicht gaat.

8 ) Het ontlaadcircuit van de integra-

tor uitschakelt.

9) De driftkompensatie weer inscha-

kelt.

Het neonlampje en de nixiebuisjes ge-

ven nu de waarde van de ingangsspan-

ning aan, totdat een puls uit de reset-

oscillator de cyclus van 1 tot en met 9

opnieuw doet beginnen. De tijdsduur

tussen twee reset-impulsen bedraagt 1

seconde.

De teloscillator.

De teloscillator uit figuur 10 bestaat

uit een astabiele multivibrator met een

pulsherhalingsfrekwentie van ongeveer

15 Khz. De lange-duur-stabiliteit is

aanzienlijk geringer dan bijv. bij een

LC- of kristaloscillator, maar dit speelt

nauwelijks een rol, omdat de teloscilla-

tor zowel de meettijd ti -t 2 bepaalt, als-

mede het aantal pulsen in het interval

t 2 -t 3 . Alleen de stabiliteit in het inter-

val tj-t 3 is dus bepalend voor de

meetnauwkeurigheid

.

De resetoscillator.

De resetoscillator (fig. 11) wordt ge-

vormd door een ‘programmable uni-

junction transistor’ (PUT) DI3TI in

kombinatie met de weerstanden R 41 ,

R42 ,
R43 en kondensator C7 . De gate

van de PUT krijgt een voorspanning via

C 42 en R 43 .

Het RC-produkt van R4 j en C7 be-

paalt de tijdskonstante, die hier 1 se-

konde bedraagt.

Iedere andere reset-tijd is toegestaan,

mits deze groter is dan de meettijd

tl“t3 •

De kondensator C 7 dient lekvrij te

zijn, dus bij voorkeur een tantaalelko.

De reset-impuls wordt afgenomen van

R^ en via R 45 toegevoerd aan de ba-

sis van T 10 ,
die met T n fungeert als

nivo-versterker voor aanpassing aan de

logische schakelingen.

Het register.

De registerschakeling bestaat uit een
tweetal tien-delers van het tipe 7490
(fig. 12). Hiermede is het mogelijk tot

100 te tellen. Door toevoeging van een

JK flip-flop is het aantal standen uitge-

breid tot 200. De JK flip-flop maakt
deel uit van een 7473 (waarvan de an-

dere helft gebruikt wordt voor de be-
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Figuur 1. Blokschema van de komplete

DVM. De pijlen in de diverse verbindingen

geven de actierichting aan.

Figuur 2. De aangeboden ingangsspanning.

Figuur 3. De tijdas. De tijd ti-t2 is de

meettijd, t 2-t3 is de verwerkingstijd en t 3 -t0
is de displaytijd.

Figuur 4. Uitgangsspannirg van de reset-

oscillator.

Figuur 5. De ingangsspanning van de inte-

grator.

Figuur 6. De ontlaadstroom voor de inte-

grator.

Figuur 7. De uitgangsspanning van de inte-

grator.

Figuur 8. De uitgangsspanning van de nul-

detektor.

Figuur 9. De telpulsen die aan het register

worden aangeboden. Deze bestaan uit eerst

100 referentiepulsen, die de meettijd bepa-

len, en vervolgens een aantal pulsen evenre-

dig aan de spanning van het ingangssignaal.

De frekwentie van deze pulsen kan geduren-

de de tijd 1
1 -t 3 konstant verondersteld wor-

den.

Figuur 10. De teloscillator. De pulsen gaan

via lijn A naar de telpoort, terwijl via lijn B
de resetoscillator gestuurd wordt.

Figuur 11. De resetoscillator. Deze levert

resetpulsen aan het register (via C en D), en

2

3

4

5

6

7

8

9
1322 - 2— 9

een startpuls aan de besturingseenheid (via

E).
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sturingseenheid) en stuurt via de tran-

sistor 2N3704 het neonlampje. Door
middel van één vierde deel van een
7401 wordt het telsignaal op het juiste

tijdstip in-of uitgeschakeld (telpoort).

Het register met de uitlezing en de

print staan beschreven in Elektuur van

april 1971. Men kan de nixies vervan-

gen door minitrons, waarbij dan tevens

het neonlampje vervangen wordt door
een gloeilampje van 6 V/50 mA.

De ingangschopper.

Gedurende het interval tj-t 2 zorgt de

chopper(fig. 13) ervoor, dat het in-

gangssignaal wordt toegevoerd aan de

integrator, terwijl gedurende de overi-

ge tijd van de cyclus de chopper de

plus-ingang van de integrator aan mas-

sa legt.

Tijdens het interval tj-t 2 is de span-

ning op punt H dusdanig hoog, dat

T, spert, waardoor T 2 en de fet F,

ook sperren. De gate-spanning van fet

F 2 bedraagt dan ongeveer -1,2 V, zo-

dat F 2 geleidt en de ingangsspanning

via deze fet de integrator bereikt. Op
het tijdstip t 2 wordt de spanning op
punt H zo laag, dat T! en daardoor T2

geleiden. De gate-spanning van F!

wordt hierdoor ongeveer -2 V zodat

F, geleidt en de ingang van de integra-

tor via de drain-source weerstand van

de fet (enige kilo-ohms) aan massa ligt.

De gate-spanning van F 2 bedraagt

-10 V waardoor deze spert.

De integrator.

Voor het verkrijgen van een span-

nings-tijd-relatie dient de integrator uit

fig. 14. Er dient een evenredigheid te
0

bestaan tussen de grootte van het in-

gangssignaal en de tijd dat de telpoort

openstaat.

Op het tijdstip t, voert de chopper het

ingangssignaal toe aan de plus-ingang
van de integrator. De uitgangsspanning

van de op-amp vertoont nu allereerst

een sprong ter grootte van de ingangs-

spanning. Deze spanningssprong staat

via kondensator C 2 op de inverterende

ingang van de opamp zodat op beide

ingangen vrijwel dezelfde spanning
staat. Hierdoor loopt door de weer-

stand R, 2 een stroom i, die recht

evenredig is met de ingangsspanning.

Gedurende de tijd, bepaald door de
eerste honderd pulsen van het register,

laadt deze stroom de kondensator C 2

op. Naarmate deze kondensator laadt

neemt de uitgangsspanning toe, zodat
de spanning op de -ingang, en daarmee
de stroom i ls konstant blijft. Na hon-
derd pulsen is de spanning over C 2

ii At
dan: V = —— ,

waarin At het interval
G2

1 1 -t 2 voorstelt.

Op het tijdstip t 2 verbindt de chopper

de plus-ingang van de integrator aan

massa en treedt het ontlaadcircuit in

werking. Dé integratoruitgang vertoont

weer een spanningssprong ter grootte

van de ingangsspanning, echter met te-

gengesteld teken als op tj . De ontlaad-

stroom i 2 heeft een vaste waarde en

wordt ingesteld met de trimpotmeters

P2 3 . Ontlading van C2 vindt plaats tot-

dat de integrator-uitgang 0 V bedraagt.

Voor de ontlaadtijd At x geldt dan:

Figuur 12. Het register. C en D zijn resetin-

gangen, A is de telingang, F de sturing voor
de telpoort. Uitgang G geeft een impuls aan
de besturingseenheid bij de honderdste tel-

puls.

Eventueel kan de 74141 met niksiebuisjes

vervangen worden door een 7447 en zeven

segment uitlezing.

Figuur 13. De ingangschopper. Deze wordt
gestuurd via lijn H, en geeft gedurende de
tijd t] -t 2 het ingangssignaal door aan de in-

tegrator (via lijn I ).

Figuur 14. De integrator. I is de ingang en

L de uitgang. Lijnen J en K komen respek-

tievelijk van het ontlaadcircuit en de drift-

kompensator. C 2 is de integratiekondensa-

tor. P
(
dient voor de nul-instelling: met in-

gang I aan massa en lijnen J en K verbroken

moet met deze instelling de uitgang L op O
Volt afgeregeld worden.

Figuur 15. De nuldetektor. Deze versterkt

de uitgangsspanning van de integrator (lijn

L), en stuurt (via M en N) de driftkompensa-

tor en de polariteitsdetektor.

Figuur 16. De polariteitsdetektor. Dit is in

feite een drie-standen schakelaar. Voor in-

gangsspanningen groter dan + 600 mV is uit-

gang O 'laag' en P 'hoog'; voor spanningen

tussen + 600 mV en — 600 mV zijn beide

uitgangen 'hoog'; terwijl voor spanningen

kleiner dan — 600 mV O 'hoog' en P 'laag'

is.

Figuur 17. De polariteitsindikator. Deze
stuurt de indikatielampjes, afhankelijk van

de polariteit van het ingangssignaal tijdens

de meetperiode.
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h 'Atx _ }i—1 In (jeze vergelijking
c2 c2

zijn i2 en At konstanten, terwijl C2

wegvalt.

Aangezien ii recht evenredig is met

de ingangsspanning, is de ontlaadtijd

Atx een lineaire funktie van de in-

gangsspanning.

De nuldetektor.

Voor de nuldetektor is eveneens ge-

bruik gemaakt van een opamp.

(fig. 15). De dioden D 5 en D6 begren-

zen de ingangsspanning tot plus of min

0,2 V. Weerstand R 23 beperkt de

stroom door de dioden tot een veilige

waarde. De versterking van de schake-

R 24 + R25
ling is ongeveer 70 ( ), waar-

K23

door de uitgang van de opamp snel

vastloopt tegen plus of min 10 V.

De kondensators C 3 en C4 verhogen

de stabiliteit.

De polariteitsdetektor (figuur 16) be-

staat uit niet meer dan twee transistors

en een weerstand. Voor een ingangs-

spanning groter dan + 0,6 V geleidt T6

en spert T 7 ,
terwijl voor ingangsspan-

ningen kleiner dan - 0,6 V Té spert en

T 7 geleidt.

In het tussengebied, voor spanningen

van - 0,6 tot + 0,6 V sperren beide

transistors. Dit levert meteen een nul-

indikatie.

De polariteitsindikator.

De twee poorten van een 7440 (fig 17)

zijn hier geschakeld als set-reset flip-

flop. Deze wordt (via de besturingseen-

heid) gestuurd uit de polariteitsdetek-

tor. Een van de lampjes blijft tijdens

de displaytijd branden, om aan te ge-

ven welke polariteit de spanning had

tijdens de meettijd.

Het ontlaadcircuit

In feite zijn er twee ontlaadcircuits,

waarvan er afhankelijk van de polari-

teit van het gemeten signaal één ge-

bruikt wordt (fig. 18). Bij een positie-

ve waarde van het ingangssignaal geeft

de integrator immers een positief uit-

gangssignaal. Hierdoor laadt de integra-

tiekondensator C2 (figuur 14) op, zo-

dat zijn ‘linkerkant’ (aan de min-in-

gang van de 741) negatief wordt ten

opzichte van zijn ‘rechterkant’.

In dit geval wordt via de polariteitsde-

tektor en de besturingseenheid ingang

T van het ontlaadcircuit ‘laag’, terwijl

ingang S ‘hoog’ blijft. Transistor T 3 ge-

leidt nu, zodat over de zenerdiode Z
x

een positieve spanning ontstaat. Via in-

stelpotmeter P 2 wordt hiervan een

fraktie afgenomen, waarmee via R 13
de integratiekondensator C 2 ontladen

wordt. Bij een negatieve waarde van de

ingangsspanning wordt C 2 ‘omgekeerd’

geladen. In dat geval wordt de andere

helft van het ontlaadcircuit in werking

gesteld. Via P 3 en R 14 wordt nu een

negatieve spanning afgenomen, die C 2

ontlaadt.

De driftkompensator

Om eventuele nulpuntsdrift van de in-

tegrator en nuldetektor te voorkomen

is via de driftkompensator (fig. 19) een

zware tegenkoppeling over het geheel
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Figuur 18. Het ontlaadcircuit. Deze wordt
ingeschakeld via lijn S of lijn T uit de bestu-

ringseenheid, en zorgt dan via lijn J voor de
ontlading van de integratiekondensator. De
ijking van de DVM gebeurt met instelpotme-

ter P2 voor positieve, respektievelijk met P3
voor negatieve ingangsspanningen. Beide
worden afgeregeld tot de teller één eenheid
per milliVolt aangeeft.

Figuur 19. De driftkompensator. Deze

wordt ingeschakeld via lijn U, en verzorgt

dan een tegenkoppeling van de uitgang van
de nuldetektor naar de min-ingang van de
integrator.

Figuur 20. De besturingseenheid. Deze
krijgt signalen uit de resetoscillator (E), het

register (G) en de polariteitsdetektor (O en
P). Het stuurt de ingangschopper (H), de tel-

poort (F), het ontlaadcircuit (S en T), de
polariteitsindikator (Q en R) en de drift-

kompensator (U).

aangebracht. Gedurende de displaytijd

is het punt U namelijk ‘laag’, zodat

Ti 3 en F 3 geleiden.

Tijdens de meettijd (t ! -t 3 ) wordt punt
U ‘hoog’, zodat de driftkompensator

wordt uitgeschakeld. De integrator en

nuldetektor kunnen dan normaal
functioneren.

De besturingseenheid (fig. 20)

De meeste funkties van de besturings-

eenheid zijn reeds ter sprake gekomen.
Aan de hand van figuren 1 tot en met
9 wordt nu nog in het kort de hele

cyclus nagelopen.

Tussen het tijdstip tQ en t! geeft de
resetoscillator een impuls af, waarmee
de registers gereset worden. Tevens
komt dit signaal via lijn E in de bestu-

ringseenheid.

Op het tijdstip t
t
wordt door de terug-

gaande flank van dit resetsignaal de

Onderdelenlijst.

Weerstanden:

R
i »

R 13. R 14 = 22k

R 2. R 3» R 5» R 7. R 9. R 16»

R 20. r 21. R 28. R 30» R 32.

R 38. R 39 = 10k

R4 ,
R 17. R 19. R 22. R 23.

R 47. R 49 = 33k
R 6 <

R 27. R 29. R 35» R 42»

R43 = 6k 8

R 8 » R ll. R 15» R 18» R 45 = Ik

R 10 .
R 26 = 1 k5

R 12
= 2k 2

R 23. R 25 = 1 5k

R 24 = 1 M
R 31

= 22012

R 34. R 37» R 40» R48 = 3k3
R 36 = 3912

R 4

1

= 220k
R 44 = 15012

R 46 = 3k9

R 50» R 51
= 68 k

R 52 = 120k

Pl.P2.P3 = 1

0

k (instel)

Kondensatoren:

C-| = 3n3
C2 = 100

n

C3 = 33 p
C4 = 220 p
c5.c6 = 2n7
C7 = 5 ll / 4 . . . 20 volt (tantaalelko)

Halfgeleiders:

T l. T 3. T 5. T 13 = TUP
t 2»T4 ,T6,T 7,T 8 , t9 .

T 10 »
T 11

= TUN
T,2 = 2N3704
T 14 = D13T1
Pl. p 2 .

p 3
= 2N381

9

Di ,
D 2 ,

D 3 ,
D4 ,

D 10 = DUS
D 5 ,

D 6 , D 7 , Dg, D 9 = DUG
z,.z 2 = 5V6 (zener)

'Cl = 741
IC 2 = 709
IC 3 = 7473
IC4 .

IC 5 = 7401
IC6 = 7440
IC 7 ,

IC 8 = 7490
IC 9 ,

IC 10 = 74141
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JK-flipflop (het IC 7473) geset. Zijn

Q-uitgang wordt logisch ‘1’, en scha-

kelt via lijn H de ingangschopper in,

zodat het ingangssignaal aan de inte-

grator wordt aangeboden. _
Tegelijkertijd wordt door de Q-uitgang

een RS-flipflop (twee poorten van een

7401) getriggerd. Via lijn F opent deze

de telpoort voor het register, zodat de-

ze de pulsen uit de teloscillator gaat

tellen. Bovendien wordt via lijn U de

driftkompensator uitgeschakeld.

Het Q-signaal houdt via diode D 8 de

twee laatste schakelpoorten vóór de

polariteitsindikator gesloten, zodat via

de lijnen S en T het ontlaadcircuit

eveneens uitgeschakeld blijft. Op het

tijdstip t2 heeft het register de hon-

derdste puls uit de teloscillator geteld.

Via lijn G wordt nu de JK-flipflop ge-

reset. De ingangschopper wordt (via

lijn H) uitgeschakeld. De polariteitsde-

tektor heeft inmiddels een bepaalde

stand aangenomen. Via de lijnen O en

P wordt hiervandaan een signaal aan de

besturingseenheid aangeboden. Aange-

zien nu zowel punt Q van de JK-flip-

flop als lijn F uit de RS-flipflop logisch
‘

1
’ zijn, zijn de laatste twee poorten

voor de polariteitsindikator nu open.

Vanuit deze poorten wordt via de lij-

nen Q en R de polariteitsindikator in

de juiste stand gezet. Tevens wordt via

lijn S of T de juiste helft van het ont-

laadcircuit in werking gesteld. Het re-

gister gaat nu het aantal pulsen tellen

dat de teloscillator afgeeft gedurende

de ontlaadtijd van de integrator. Op-
vallend is dat het register op het tijd-

stip t 2 niet gereset wordt. Na honderd
pulsen staat deze al op nul!

Als de integratiekondensator voHedig

ontladen is, komt de uitgang van de

nuldetektor ook op nul. Beide uitgan-

gen van de polariteitsdetektor (lijnen

O en P) worden ‘hoog’. Hierdoor

wordt ook de RS-flipflop in de bestu-

ringseenheid gereset. Het ontlaadcir-

cuit wordt nu (via lijnen S en T) uitge-

schakeld, terwijl de driftkompensator

via lijn U weer wordt ingeschakeld. De
telpoort wordt via lijn F geblokkeerd,

zodat de stand van het register niet

meer verandert. Gedurende de display-

tijd (t 3 tot t Q ) blijven het register en
de polariteitsindikator de meetwaarde
aangeven. Op het tijdstip t 0 wordt het

register gereset, en begint de komplete
cyclus opnieuw.

1
x

+Ub = 5V
o

pco R1

O ” i
Dl . . . D6 = DUS R6 p

co
W 1

r ,

R4
.

LD 0

1 T H 4k7 1—ï
1 T -r

m
R2 D2

X

Cl

1
100/i

10V

CD

X

TUN

R8

1431 -

1

Figuur 1. Schema van de automatische reset-

resetschakeling

voor TTL circuits J.A. Weishaupt

Als in een schakeling flipflop's

gebruikt worden dan is het meest-

al nodig dat deze circuits na het

inschakelen van de voeding geset

of gereset worden.

Indien het set-reset signaal alleen

van de voedingsspanning afgeleid

kan worden, kan de volgende

schakeling worden toegepast.

Eigenschappen

le. De uitgang van de schakeling

levert het set-resetsignaal voor de flip-

flop’s als na het inschakelen de

voedingsspanning voor TTL circuits

(= 5 V ± 5%) binnen het tolerantie-

gebied is gekomen (max. set-resettijd

= 1 50 msec.) (zie fig. 2 ).

2e. Als de voedingsspanning daarna
meer dan 4 msec beneden 4,5 V komt
worden de flipflop’s weer geset en

gereset. Ook bij snel uit- en inschake-

len van de voeding zal een gedefinieer-

de set-reset puls gegenereerd worden
(zie fig. 3).

eschrijving

De uitgang van T3 blijft nog 150 msec

”hoog” nadat de voedingsspanning een

waarde van 4,5 V bereikt heeft (zie

fig. 2). De voeding zal binnen deze

tijd zijn eindwaarde bereikt hebben,

zodat de flipflop’s geset of gereset

zijn.

De set-resettijd wordt verkregen door
middel van een RC netwerk. Als de

voeding ingeschakeld wordt dan gaat

C2 zich via Rö en R 7 opladen, want
T2 is niet in geleiding. Wanneer de

voedingsspanning groter dan Udj +

UD3 + UD4 + UbeT2 wordt, dan gaat

T2 in geleiding. Als de voedingsspan-

ning meer dan 2,8 V is en Ti is niet in

geleiding, dan wordt C2 via R 7 en T2

ontladen.

Als Ti in geleiding komt, dan gaat T2

uit geleiding en kan C2 zich via Ró en

R7 opladen. Ti gaat in geleiding als

R2

Ri+R^
x Vp groter is dan UbeTi +

Ud2 >
dat wil zeggen als Vp = 4,5 V

gaat Ti geleiden en gaat C2 zich dus

opladen.

Indien Uc2 groter is dan Ups + Ud6 +
UbeT3 gaat T3 in geleiding en uitgang

B gaat ”hoog”.
De tijd die nodig is om van Uc2 =
VCeT2 = 0,35 V tot UC2 = 2,1 V te

komen is de set-resettijd van 150 msec.

De ontlaadtijd van C2 bedraagt onge-

veer 5R7 C2 tijden d.i. 4 msec.
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2

2. Inschakelverloop van de voedings-

spanning. Het tweede en derde diagram

geven het schakelgedrag aan de punten A en

B weer.

3
Ub

U B

t

voedingsspanning

Figuur 3. Een snel in- en uitschakelen van

de voedingsspanning heeft een keurig reset-

signaal tot gevolg.

1431-3

parelwitte

printen Th. Smit

Vrijwel alle mogelijke en onmogelijke

metodes om zelf printen te maken zijn

reeds in elektuur beschreven. Voor het

eenmalig vervaardigen van een print

wordt b.v. de ’viltstiftmetode’ vaak

toegepast. Hierbij worden met b.v. een

Edding-stift de sporen rechtstreeks op
de print getekend. De lak uit de stift is

echter niet egaal aan te brengen, waar-

door rafelige prints het resultaat zijn.

Een alternatieve metode, die veel bete-

re resultaten geeft maakt gebruik van

tandpasta als eerste afdeklaag.

Allereerst moeteen soort tandpastapen

worden gekonstrueerd. Hiervoor wordt
een dikke injektienaald in de dop van

een tube tandpasta aangebracht. De
naald wordt afgezaagd tot een lengte

van ca. 1 cm, om tot een bruikbaar ge-

heel te komen. Een gewone (wegwerp)
injektiespuit gevuld met tandpasta is

natuurlijk ook uitstekend geschikt.

Met de tandpasta-pen worden de weg te

etsen gedeelten getekend. Bij printen

volgens de elektuurmetode behoeven
dus alleen de isolatiebanen te worden
aangebracht.

Na het aanbrengen van de weg te etsen

gedeelten wordt de print bespoten met
een soldeerlakof andere zuurbestendige

afdeklaag. Als deze laag droog is wordt
de print onder een flinke straal water

met een klein (tanden-) borsteltje voor-

zichtig gepoetst, totdat alle tandpasta

is verwijderd. Het resultaat is een ets-

klare printplaat van goede kwaliteit.

Volgens deze metode kunnen isolatie-

banen met een breedte van 0,5 mm of

meer worden getekend, afhankelijk van
de dikte van de injektienaald.

Het goede resultaat dat met deze meto-

de kan worden behaald maakt het in-

teressant de tekenpen wat verder te

ontwikkelen tot een echte zichzelf af-

sluitende pen met automatische pasta-

toevoer.

Een injektiespuit met veer kan de auto-

matische toevoer verzorgen, een naald

met binnenstift die bij het neerzetten

de toevoer opent vormt mogelijk een

goed afsluitmechanisme. N
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Er worden vaak nieuwe ontwer-

pen van magneto-dinamische
voorversterkers met RIAA-kor-
rektie gepubliceerd. Dikwijls lijkt

het ontwerp met zo'n gemak tot

stand te zijn gekomen, dat een

korte ontwerpmotivering achter-

wege blijft. Toch is het geen sine-

cure om een MD-versterker te

ontwerpen, waarvan de over-

drachtsfunktie, binnen vooraf be-

paalde grenzen, overeenkomt met
de RIAA- of DIN-normen. Er

dient dan wel de vraag te worden
gesteld welke grenzen zinvol zijn.

Verstandiger dan te redeneren

"een paar decibel meer of minder
hoor je toch niet" is het, na te

gaan in hoeverre, en met behulp

van welke parameters, de nauw-
keurigheid van deze grenzen be-

paald kan worden.

De plaatsnijkarakteristiek

Het hoe en waarom van de genormali-

seerde plaatsnijkarakteristiek is zeer

interessant, doch doet hier niets ter

zake. De gehanteerde snijkurve is zowel
volgens RIAA als DIN op dezelfde

wijze genormaliseerd. Pagina 2 van
DIN 45535/6 geeft hiervoor de vol-

gende (omgerekende) komplekse uit-

drukking, op konstante na:

_ ( 1+PriR) x 0+Pt2R)Hr(p)
ö+F*)

waarin:

p = jco =j27Tf

TiR = 75x1
0"6 sek (f=2120Hz)

t2R = 3180xl(T6 sek (f= 50Hz)
73r= 318x1CT6 sek (f= 500Hz)

Na het aftasten van een grammofoon-
plaat is het de bedoeling dat er weer
een. ”rechte” frekwentiekarakteristiek

wordt gekregen. Dit is alleen mogelijk

door het opgenomen signaal te filteren

volgens de omgekeerde funktie van (1).

Dit wordt dan:

(2 ) HK(P) = Hik
Q+PT3r)

(1+P7jR) x(l+p72R)

de RIAA-korrektiekurve genoemd. In

principe ziet deze er als volgt uit:

(3) |HK(P)I

De funktie volgens (3) is grafisch weer-
gegeven in figuur 1. Deze grafiek is

vrij bekend en is al meermalen gepu-
bliceerd. In de grafiek volgens figuur 1

zijn de amplitudeverhoudingen gegeven
in decibels.

Omdat DIN 45535/6 het verloop van
de snijkurve volgens uitdrukking (3)

alleen grafisch toelicht in het frekwen-
tiegebied tussen 30 Hz en 15 kHz, is

in tabel 1 het kurveverloop numeriek
gegeven, voor het frekwentiegebied

tussen 20 Hz en 20 kHz. In het volgen-

de gedeelte zal worden getracht vast te

stellen, op welke wijze dit kurvever-

loop is te verkrijgen.

Passieve filters

De gewenste overdrachtsfunktie vol-

gens (2) kan zowel passief als aktief

worden bereikt. Onder de passieve

metode wordt het toepassen verstaan

van passieve komponenten, die dan
niet aktief geschakeld zijn in versterker-

schakelingen. Dit laatste in tegenstel-

ling met de aktieve metode. Hierbij

worden de genoemde passieve kompo-
nenten gebruikt in terugkoppelcircuits

van versterkers. Omdat het platen-

spelersignaal behoorlijk moet worden
versterkt (40 dB bij 1 kHz) ligt het

voor de hand de aktieve metode te

gebruiken. Immers, de versterkings-

elementen zijn toch nodig om het pla-

tenspelersignaal te versterken. Door
dit feit te kombineren met het aktief

tegenkoppelen van de versterker wordt
materiaal uitgespaard.

Figuur 2 geeft een blokschema van een
schakeling waarmee de RIAA korrek-

tiekurve passief kan worden bereikt.

In figuur 2 geldt:

= Ai xA2 xA3 x
r2

Ri +R2

(1+P73 )

(l+PTi)(l+p72 )

waarbij

:

7i =CkR
R2

Ri +R2

= 75x1 0^ sek

72 = R 3 C3 = 3180xlCT6 sek.

73 = R 1 C 1 = 318xlO"6 sek.

R2
Ai xA2 xA3 x = 1000

Ki +K2

De amplitude-karakteristiek |Hr(p)I en voor Ai
,
A 2 ,

A3 geldt: Rin = 00

J.W. van Dael, J.A. Kruithof van de komplekse funktie Hr(p) wordt ru^ = o
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Figuur 1. De RIAA weergavekurve.

Figuur 2. Een passieve metode om RIAA-
korrektie te krijgen.

Figuur 3. Passieve RIAA-korrektie met een
spoel.

Figuur 4. Aktieve RIAA-korrektie met een

enkelvoudige versterker.

Tabel 1. Het numerieke verloop van de

RIAA-kurve voor de frekwentieband tussen

20 Hz en 20 kHz. Tabel 1.

Frekwentie

(kHz) dB
0,02 19,27

0,03 18,59

0,04 17,79

0,05 16,95

0,06 16,10

0,08 14,51

0,1 13,09

0,2 8,22

0,3 5,48

0,4 3,78

0,5 2,65

0,6 1,84

0,8 0,75

1.0 0,00

2,0 -2,59

3,0 -4,74

4,0 -6,61

5,0 -8,21

6,0 -9,60

8,0 - 1 1 ,89

10,0 - 13,73

16,0 - 17,71

20,0 - 19,62

Een groot voordeel van de metode
volgens figuur 2 is, dat de nauwkeurig-
heid, waarmee funktie (2) gerealiseerd

kan worden, alleen afhangt van de
tolerantiewaarden van weerstanden Ri

,

R-2 ,
R.3 en de kondensatoren Ci en C2 .

Figuur 3 geeft een passieve korrektie-

metode waarbij gebruik wordt gemaakt
van spoelen. Vergeleken met figuur 2

wordt in deze schakeling één buffer-

trap uitgespaard.

In figuur 3 geldt:

H(p) = ^iÜ = A 1 xA2
vm Zi+Z2

1+pRiCi
lXA2X

l+pC 1 [R 1 +R2 ] + p2 Cl L 1

= Ai xA2 x
(I+PT3 )

1+P(Ti+72 ) + p
2
Ti xt2

Het invullen van tijdkonstanten volgens

de RIAA-norm geeft de volgende waar-

de voor de twee weerstanden en kon-
densator uit figuur 3:

Ri ~4/3.103
.Li

R2 « 5/4. 10
4
.Li

Ci « 24.10-8. 1/Li

Zowel de RIAA- als de NAB-korrektie
kunnen met de schakeling volgens

figuur 3 gerealiseerd worden, zodat

een ingangskeuzeschakelaar in het

terugkoppelcircuit achterwege kan
blijven. Tegenover dit voordeel staan

enkele nadelen. Deze zijn achtereen-

volgens:

Mogelijke brom via spoel Li

.

Spoel Li dient een lage ohmse weer-

stand te bezitten (< R2 ).

Spoel Li moet een induktiewaarde
in de orde van millihenry’s hebben,
opdat Ri meer dan 1 f2 kan bedragen.

Aktieve filters

Bij aktief filteren wordt een onder-
scheid gemaakt tussen twee metoden.
De eerste metode is te realiseren met
een enkelvoudige versterker. Dit is wat
de overdrachtsfunktie betreft de

mooiste oplossing. In de praktijk blijkt

een impedantieomvormer achter de
platenspeler nodig te zijn, omdat de
versterker uit een laagohmige span-

ningsbron dient te worden gestuurd.

Figuur 4 geeft een blokschema van
een schakeling, waarin filtering tot

stand komt, met een enkelvoudige
versterker.

Figuur 4 heeft als overdrachtsfunktie:

(5) H(P)

=

Ya“
. (a= °=).

Ko Vin
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Als Z 2 wordt samengesteld volgens

figuur 5 geldt:

Z 2 (P) = (R 1 +R2 ) x
(I+PT3 )

waarbij

:

( 1+pn ) (l+pr2 )

Ti = Ri Ci

72 = R2

7-3 =[C!+C2 ]X [R1HR2]

en

Ri

R2

Ti -T3 _ 2862
243"r3 -r2

= 11,77

1 _ Ti 73 -T2

C2

x
3180 243 _

x . - v- = 3,6
r 2 7i-73 75 2862

De getallen gelden voor de RIAA-tijd-

konstanten.

Hiermee wordt de overdrachtsfunktie

(5) gelijk aan:

_ Vu it
( 6 ) H(p) =

in

_. Rl+R 2 (1+P73 )

Ro
X
(1+P7i) X (l+p72 )

De vereiste lOOOx versterking bij nul

Hz, kan worden verkregen door de

R +R
term —l——- een faktor 10

3
te maken.

Ro
Als de buffertrap achter de platen-

speler wordt weggelaten (in figuur 4)

dan moet R0 gelijk worden gemaakt

aan de vereiste elementafsluitimpedan-

tie. Deze ligt meestal in de buurt van

50 k£2. Hieruit kan gekonkludeerd

worden dat Ri+R 2 een niet te aksep-

teren waarde van ca. 50 zal

krijgen.

Als de nodige ekstra elektronika wordt

geinvesteerd, kan met een ontwerp

volgens figuur 4, een zeer nauwkeurige

RIAA-korrektie worden gemaakt.

De tweede aktieve filtermetode maakt

gebruik van een verschilversterker.

Deze metode wordt het meest

toegepast, en wel om de volgende

redenen:

a. Voor platenspeleraansluiting is een

hoogohmige ingang beschikbaar.

Deze kan met de vereiste impedan-

tie worden afgesloten, zonder dat

de overdrachtsfunktie wordt bein-

vloed.

b. Dé nodige tegenkoppelcircuits zijn

als het ware geisoleerd, en dus onaf-

hankelijk van eksterne circuits.

c. Signaalversterking is mogelijk.

d. De signaal/ruisverhouding is over

het algemeen gunstiger dan met de

vorige schakeling.

Het ligt voor de hand te denken dat de

eigenschappen van de tegengekoppelde

verschilversterker, bij A = °°, geheel

worden bepaald door het tegenkoppel-

netwerk Z2 ,
dat meestal is uitgevoerd

volgens figuur 5. Dit is niet juist. Door
middel van een, op de gebruikelijke

manier tegengekoppelde, verschilver-

sterker is de RIAA-korrektie slechts

te benaderen.

Voor een nauwkeurige benadering

moet zorgvuldig te werk worden ge-

gaan. Alvorens dit aan te tonen, zal

eerst afgeleid worden, hoe de tegen-

koppeling er uit moet zien, als een

eksakte RIAA-korrektie wordt ge-

wenst.

Bij de verschilversterker in figuur 6

stelt Vjn -het ingangssignaal voor, Vu jt

de uitgangsspanning, en ei de terug-

gekoppelde spanning.

Hierbij geldt:

(7) ei=F(p)xVu it

(8) H(p) =^ =—J—
Vm

i + F(p)
A

Als (8) op een konstante na gelijk

wordt gemaakt aan (2) wordt dit:

(9)

Htnï = YM - l x
n+Pr3R)

Vin "a (1+PT 1R)(1+P72R)
— = d.c. versterking
a

De kombinatie van (8) en (9) geeft

voor de terugkoppelfunktie F(p):

( 10 )

F(p) = a x
U+PT-iR) U +P72r) 1

A(1+PT3R)
Voor A = 00 valt de tweede term in

(10) uiteraard weg. In de praktijk

komt dit laatste nooit voor. Daarom
zal altijd een geringe meekoppeling

noodzakelijk zijn om (9) eksakt te

realiseren.

Een terugkoppeling volgens (10) is in

principe te krijgen met een schakeling

volgens figuur 7. Bij figuur 7 geldt:

7jR = Ri Cl
, r ,

Ri xR2
7-
2R= R2C2 T3 R- [C1+C2] X

_ R3 11 R4
a

R1+R2

_1 R3

A R3 +R4

Bij de schakeling volgens figuur 7 is

een DC-shift verondersteld, tussen in-

en uitgang. Anders kan stroombron Qi
niet funktioneren. Natuurlijk levert

uit (10) de term 1/A problemen op,

omdat A (openlus versterking) onbe-

kend wenst te blijven. Echter: het

maken van een terugkoppelspanning

ei volgens (7) en ( 1 0) is de enige moge-

lijkheid, om de gewenste RIAA-korrek-
tie eksakt te krijgen, met een verschil-

versterker. In de regel wordt genoegen

genomen met een benaderde korrektie

Figuur 5. De realisatie van een filter dat

aktief kan worden toegepast in de schake-

ling volgens figuur 4.

Figuur 6. Blokschema van een verschil-

versterker.

Figuur 7. Een verschilversterker uitgerust

met een meekoppelcircuit.

Figuur 8. Een verschilversterker met bena-

deringsnetwerken voor RIAA-korrektie.

Figuur 9. Eerste voorbeeld van een impe-

dantienetwerk dat is in te vullen in de

konfiguratie volgens figuur 8. (Dit voorbeeld

is o.a. praktisch te vinden in de volgende

elektuurnummers: januari '71, blz. 128 en

november '71, blz. 140).

Figuur 10. Tweede voorbeeld van een impe-

dantienetwerk dat is in te vullen in figuur 8.

(Dit voorbeeld is o.a. praktisch te vinden in

de volgende elektuurnummers: december
'69, blz. 1227 en juli/augustus '71, nr. 065).

Figuur 11. Derde voorbeeld van een impe-

dantienetwerk dat is in te vullen in figuur 8.

(Dit voorbeeld staat o.a. praktisch in de vol-

gende elektuurnummers: mei '70, blz. 557
en juli/augustus '70, nr. 091).

Figuur 12. Vierde voorbeeld van een impe-

dantienetwerk dat is in te vullen in figuur 8.

(Dit voorbeeld staat o.a. praktisch in de

volgende elektuurnummers: januari '70,

blz. 151/153 en november '69, blz. 1153).

Figuur 13. De Quad-303 versie van een

impedantienetwerk dat is in te vullen in

figuur 8.
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12

Z 2 ipi

Zi<p>

13

Z 2 ip»

Znp)

Z2 (p) = ( R 1
+ R2) x

Zi(p) = R 3

n+pr3n )

(1+P71 r) (1+PT2R)

H(p) = Ix
( 1 +Pr3 R ) x n+pr4 )

a
( 1 +p7 -| r) x ( 1 +p72 R)

(A = 00
)

R3

R I+R2+R 3

, . _ 1 ( 1 +PT3 n)
2 P ~

P [C-|+C2 ]

X
(1+PT2 r)

Zi(p) = R3 X
(1+PTIr)

d+pr')

Voor f »f' = —— =5 Hz geldt:
27TT'

H(p) .l x
(1+pr3R ) x (1+Pr4 >

a
( 1 +pT-j r) x (1 +pT2r)

,
1 (i+pr3n )

2 P ~
P [C

1
+C2 ]

X
(1 +PT2 r)

Zi(p) = R3

H(p) _ 1
3C

H+PT3R) x (I+PT4 )

a PTir x [1+PT2R]

z2 (p) - 4- x ÜÏÏ*!1

p°2 (i+pt2 r)

Zi(p)= R 3

U /. 4 _ 1 ..
(1 +P^3R) x (I+PT4 )

rUpj X r- r—
a PViR x [1+pr2 Rj

TlR
T2R

^3R
TA

= R
1
C

1

= r 2c2

= a . 750 .
10*6 sec.

3180 . 1 CT
6

sec.

75 . 10
"6

sec.

318 . 1 CT
6

sec.

T3n =

(A = OO

(A

(A = o®)

Z2(p) = R 2 + x j.ltp
^3n)

pC2 (1+PT2R)

Z
1 (p)

= r 3

l_i / *

\

1 ..
(1+PT3R) x (I+PT4 )

n\p/ ,,X "
:

8x4 ptir X (i+pr2 R)

R
1
r 2

r
1 + r 2

[ci+c2 ]

T3R - a . 2505.10

1 - a

.-6

t"

t' + r
a = met _—/ 1 —n *•

T1R =

r2R =

74 =

C4.R4 = 3180

Ci c2R1-^ = 75.
c 1+c2

a . 750 . 10
6

sec.

r> /->
T3R a . 2505

T
1 = C4 [R3+R4]
r''=R 3 [c 1+c2 ]

= 3180 . 1
0"6 sec.

10
6

sec.

<-6

r3n = R
1 Ci

=
10

.-6

1 -a
sec,

a_
rïi

metT'= R 3 [Ci+C2 ]

T2R =

ta =

T3n =

Ci +C2
= a . 750 .

10“ 6 sec.

= RiC! = T3r -a . 2430.10r6

a = —— met 7 = C0R3
tir

j

T2R = RlCi, 74 = a.750 .
10"6 sec.

73n = T3R - a.2430 .

10"6 = [Ci+C2 ]

72R = RiC!

74 = a.750 .
10"6 sec.

T3n = 73r - a.2430 .
10"6 = [Ci+C2 ].

(A = 00)

a - -1— met
7lR

7
' = C2 [R3+R 2]

7 "= C2 R 3

r r

T~ < 1

7

met de konfiguratie volgens figuur 8.

Bij figuur 8 geldt:

( 11 ) h(p) = Xnit
vm

Zi+Z2

, +lx Z-^i
A Zi

Voor A = 00 gaat (11) over in ( 1 2)

(12) lim H(p) =

A -> ©o

Z 1 +Z2

Hierbij zijn voor Zi en Z2 verschillen-

de mogelijkheden. Het naslaan van
3 elektuurjaargangen leverde vier ver-

schillende kombinaties op. Deze zijn,

te samen met een Quad-versie, gegeven
in de figuren 9, 10, 11, 12 en 13.
Het is mogelijk de overdrachtsfunktie
van dit tipe korrektieversterker, voor
alle gevonden terugkoppelnetwerken,
in dezelfde gedaante te schrijven. Hier-

door kunnen de netwerkjes uit de
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genoemde figuren zeer goed onderling

worden vergeleken. In de figuren 9 t/m

13 gelden de uitdrukkingen H(p) voor
A=oo (open). De term 1/a is steeds op
te vatten als een gelijkspanningsverster-

king want: H(p)=l/a voor co=0.

Ondanks dat A oneindig wordt ver-

ondersteld, treedt steeds in de teller

van de formules uit de genoemde
figuren een stoorterm (I+PT4) op. Deze
geeft een ekstra kantelpunt 74 . Deze

74 blijkt een funktie van a te zijn, en
is er de oorzaak van, dat de RIAA-
kurve niet met 6 dB/oktaaf blijft af-

vallen bij toenemende frekwentie, maar
weer vlak gaat lopen. Door dit ekstra

kantelpunt ver buiten het audio fre-

kwentiegebied te leggen, wordt de

invloed ervan verwaarloosbaar. Dit is

te bereiken door a zeer klein, ofwel de

gelijkspanningsversterking zeer groot,

te kiezen.

Voor verschillende waarden van a geeft

tabel 2 de invloed van het ongewenste

kantelpunt, op de RIAA karakteristiek

bij f = 20 kHz. Voor a < is de af-

wijking ten gevolge van 74 nog maar

0,1 dB of minder. a=l(T3 blijkt een

goede keus, niet alleen om de eind-

versterker te kunnen uitsturen.

Ondanks A=°° moet ook het derde

kantelpunt van het terugkoppelnet-

werk 73

n

gekorrigeerd worden, opdat

in de teller van de overdrachtsfunktie

het gewenste RIAA kantelpunt 73r
verschijnt.

Bij vergelijking van de netwerkjes

volgens de figuren 9 t/m 13 valt op,

dat de laatste drie (figuur 11, 1 2 en 13)

het 50 Hz kantelpunt missen in de

noemer. De karakteristiek blijft daar-

door met 6 dB/oktaaf stijgen tot.

nul herz. Dit heeft meestal motor-

dreun, wapperende konussen en andere

nare verschijnselen tot gevolg. Deze
netwerkjes mogen dus niet mee doen.

Daardoor blijven de figuren 9 en 10

over.

Figuur 10 valt af, vanwege de ekstra

komponenten ten opzichte van figuur

9. Bovendien heeft het netwerk volgens

figuur 10 een grote tijdkonstante

ekstra: 7 '= C4 [R 3+R4 ]. Konkluderend
is dus het netwerk volgens figuur 9 het

meest geschikt. Echter er is nog één

niet opgelost probleem. Om een rede-

lijke tegenkoppeling te krijgen moet
de openlus versterking A zeer groot

zijn. In de praktijk is Aopen nooit

oneindig. Het is dus belangrijk de in-

vloed van A0pen te bekijken.

De invloed van begrensde open-

lusversterking Zj+Z2

Indien 2^

- nI
PT3
wl:

P
-ï (zie fig. 14)

a (1+P7i) . (l+p72 )

wordt ingevuld in (1 1), levert dit onder

de voorwaarden a < 1

100
, /3 > 1 en

A 00 de benaderingsformule (16)
voor H'(p) uit volgend overzicht.

In een poging het ”bomen-bos” effekt

te vermijden, worden alle formules

met betrekking tot figuur 1 5 bij elkaar

gezet, namelijk (13) tot en met (28),

waarbij de index n staat voor: netwerk.

(13) Z\ (p) = R3

(14) Z2 (P)

= (Ri+R2 )

[l+PT3n ]

[1+PTin] [l+PT’zn]

(15) HJP)

= 1 l
1+P(r3n+A3)] • [l+pr4 ]

l l+prin ] [1+Pr2n]

= Zi(p) + Z2 (p)
"

Zi(p)
(A=°°)

(16) H(p) = 0

a(0+ 1

)

[l+p(73n+A3 )] • [ 1+P74 ]

[l+p(7m+Ai)] • [l+p(72n+A2 )j

A=£°°

< 1

100

(3 > 1

In deze formule is:

(17) i - Ri +R 2 +R3

a R 3

.
gesloten d.c.versterking

bij A=°°

(18) p-£ESL_ = a . A0penAgesloten
bij f = 0 Hz : d.c. terugkoppelfaktor

(19)
aJïT)

.
gesloten d.c. versterking

bij A =É 00

Voor de eerste tijdkonstante geldt nu:

( 20 )

T’in
- Ri -Ci = _J+!

0 +
243

3105

‘Ti R,

waarin 7jR = 3180.1
0"6 sec

riR = 7 in + Ai

(21) Ai = - 2862 rm
3105 0+1

Voor de tweede tijdkonstante geldt

(22) 72n = R2 C2 = m
0+ 2862

• r2r,

waarin

3105

72r = 75.1
0"6 sec.

t2R = t2n + A 2

(23) Ao = - 243 72n

3105 (3+1

Voor de derde tijdkonstante geldt

(24)
_ Ri R2 [n !r3n - Ï7—T5- •

L
C 1 +C 2 ]Ri+R2

= 73R • [1-1 0a 0+1

0+ 243
3105

]-t2R x

.[MÖ-^43
]

1

0 + 100

3105

t3R = r3n + A3

(25)

A3 = 73r • 10 • a • m
0 +

[1-10

243
3105

(3+1

+ t2R

(3 +
243
3105

]

N.B.: zelfs bij (3
= 00

: A3 ^ 0!

Voor de vierde tijdkonstante geldt

(26) 74 = a

= a
0+1

Tm ‘T2n

T3n + A3

0+1^ ^ +
243

TiR • ^2R
t3R

3105

riR • r2R

^3R

3105

= 750. 10"6 sec

Tenslotte geldt voor de onderdelen-

waarden:

(27)
Ri _ tm ~ T3n

r2 t3T\
- T2n

0+1 1

TiR
0 +

243

3105

10

r3R - t2r
1 - 10.a.

0+1

0 +
243

3105

1

100

(28)
C2 _ 72n Ri

Cl 7 in R2

Het gedrag als funktie van 0 en even-

tueel a van de belangrijkste grootheden

uit dit formule overzicht wordt ge-

geven in tabel 3.

Omdat uit tabel 2 was gevonden, dat

1
a <

600
moest zijn, opdat 74 bij

f = 20 kHz een afwijking ^0,1 dB van
de nominale RIAA-waarde zou ver-

oorzaken, zijn in tabel 3 alleen de

situaties voor a ^ 1

600
opgenomen

(0,1 dB komt overeen met ruim 1%
spanningsverschil)

.

Konklusies, uit formule overzicht

en tabel 3

1 . Om in de overdrachtsfunktie van de
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voorversterker het grootste RIAA-
kantelpunt TjR te realiseren, moet in

het terugkoppelnetwerk een meestal

sterk van TjR afwijkende RC-tijd rm
aangebracht worden.
Dit netwerkkantelpunt r in is sterk af-

hankelijk van /3, en dit rechtvaardigt

o.i. het wantrouwen tegen voorver-

sterkers met twee a drie transistoren,

waarbij praktisch zeker geldt:

1 <(3 < 10.

In deze kategorie zullen geen ont-

werpen te vinden zijn, die, klakkeloos

nagebouwd, een nauwkeurige RIAA-
korrektie kunnen garanderen. De oor-

zaak hiervan is, dat hun openlus ver-

sterking niet nauwkeurig genoeg re-

produceerbaar is.

Het gebruik van 1% RC komponenten
in deze kategorie is dan ook volkomen
zinloos.

2. r2n gedraagt zich heel wat rustiger.

3. r3

n

is stiefmoederlijk bedeeld.

Helaas zijn wij er niet aan toegekomen
uitdrukking (24) in de komputer te

stoppen.

Voor (3
=°° gaat (24) echter over in

r3n = 318 - ,.2505.10?
(zie fig . 9)

1 “3

Figuur 14. Algemene vervanging van de

voorbeelden volgens de figuren 9 t/m 13.

Figuur 15. Een realisatievoorbeeld voor

praktische RIAA-korrektie.

Tabel 2. De invloed van het ongewenste
kantelpunt ten gevolge van T4 , bij verschil-

lende waarden voor a. (De waarden hebben
betrekking op een frekwentie van 20 kHz).

Tabel 3. Het gedrag als funktie van (3 en a

van de belangrijkste grootheden in de for-

mules voor het korrektienetwerk.

p = jCd;C0= 27tf;j2 = -1.

A = openlusversterking.

Z^(p) en Z2<p) zijn komplekse impedanties.

H(p) = u — (kompleks)
v in

Als A = 00 geldt: H| p) =
Z
-1.

lp)+Z2(p)

Zi(p)

Bij RIAA-korrektie is H(p):

14

H(p) 1^
(1+pT3C+P2aTiRXT2R)

a
( 1 +pT1 r)x( 1 +pT2 r)

= 1
^

d+pt3r)(i+pt4)

a
X

( 1 +pT
1 r)(1+PT2R)

Zonder 50 Hz kantelpunt in de noemer
wordt dit:

u . , 1 (I+PT3RMI+PT4)

a PTirx(1+T2r)

Hierin is:

T-| R =
Rl AA = 3180x1CT6 sek. f = 50 Hz.

T2r = T2RIAA= 75x1

0

-6
sek. f = 2120 Hz.

r3R = 7’3RIAA = 318x10"6 sek. f = 500 Hz.

T3C * T3R

T4 = a x
Tl-R- T2F

?. = a.750.10~6 sek.
T3r

— is de versterking bij f = 0 Hz.
a

Tabel 2.

f = 20 kHz
r4 = 7,5.a.10-6

Amplitude fout (F)

= 10 log [1 + (27Tf)
2U 2

]

F (dB)
a

50 6,85

100 2,76

200 0,87

300 0,41

400 0,24

500 0,15

600 0,11

700 0,08

800 0,06
900 0,05

1000 0,04

Tabel 3.

p =s
1

p = 1 a = 1 a = 1 a = 1

P
Km T\ n T2n

0
600

O
700

0
800

vJ

900
0

1000

*,2862
^3105

/*.
243

3105
(jltsec) (jUsec) Ri c2 Ri c2 r

i
c2 Ri c2 r

i
c2

r 2 Cl r 2 Cl r 2 Cl r 2 Cl
-

r 2 Cl

1 1,041 1,855 5898,4 78,1 23,7 .314 23,6 .312 23,5 .311 23,4 .310 23,4 .310

2 1,027 1,444 4590,4 18,0 .302 18,0 .301 17,9 .300 17,9 .300 17,8 .299

3 1.020 1,299 4132,2 16,0 .297 16,0 .296 16,0 .295 15,9 .295 15,9 .294

5 1,013 1,182 3757,2 mkiiM 14,4 .292 14,4 .291 14,4 .291 14,3 .290 14,3 .290

7 1,010 1,130 3594,1 75,7 13,7 .290 13,7 .289 13,7 .288 13,7 .288 13,6 .287

10 1,007 1,091 3470,8 75,5 13,2 .287 13,2 .286 13,2 .286 13,1 .286 13,1 .285

14 1,005 1,065 3388,2 75,4 12,9 .286 12,8 .285 12,8 .285 12,8 .285 12,8 .284

20 1,004 1,046 3326,0 75,3 12,6 .285 12,6 .284 12,5 .284 12,5 .283 12,5 .283

25 1,003 1 ,037 3296,9 75,2 12.5 .285 12,4 .284 12,4 .283 12,4 .283 12,4 .283

30 1,003 1,031 3277,5 75,2 12,4 .284 12,4 .284 12,3 .283 12,3 .283 12,3 .282

35 1,002 1,026 3263,6 75,2 12,3 .284 12,3 .283 12,3 .283 12,3 .282 12,2 .282

40 1,002 1,023 3253,1 75,1 12,3 .284 12,3 .283 12,3 .283 12,2 .282 12,2 .282

50 1,002 1,018 3238,5 75,1 12,2 .284 12,2 .283 12,2 .282 12,2 .282 12,1 .282

60 1,001 1,015 3228,7 75,1 12,2 .283 12,2 .283 12,1 .282 12,1 .282 12,1 .281

70 1,001 1,013 3221,8 75,1 12,2 .283 12,1 .283 12,1 .282 12,1 .282 12,1 .281

80 1,001 1,012 3216,6 75,1 12,1 .283 12,1 .282 12,1 .282 12,1 .282 12,1 .281

90 1,001 1.010 3212,5 75,1 12,1 .283 12,1 .282 12,1 .282 12,0 .281 12,0 .281

100 1,001 1,009 3209,3
1
75,1 12,1 .283 12,1 .282 12,1 .282 12,0 .281 12,0 .281
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Overzicht produktmoge-
lijkheden in E12-reeks:

10-82

Quotiënt E12-reeks 10-82
Deze uitdrukking voor r3n varieert van

314,3. KT6 sec. tot 315,8. KT6 sec.

Tabel 5.
voor 1

100
120

144
150
180

216
220
225

264
270
324
330
390
396
405
468
470
484
486
495
560
564
585
594
672
680
702
705
726
729
816
820
840
846
858
891

984
1008
1020
1034
1053
1089
1224
1230
1232
1269
1287
1476
1496
1512
1521

1551

1804
1833
1836
1848
2184
2209
2214
2224
2632
2652
2706
3136
3196
3198
3808
3854
4592
4624
5576
6724

10 x

10 x

12 x

10 x

10 x

1 2 x

10 x

15 x

1 2 x

10 x

12 x

10 x

10 x

12 x

15 x

12 x

10 x

22 x

18 x

15 x

10 x

1 2 x

1 5 x

18 x

1 2 x

10 x

18 x

15 x

22 x

27 x

12 x

10 x

1 5 x

18 x

22
27

12

18

15

22
27

33 x

18 x

1 5 x

22 x

27 x

33 x

18 x

22 x

27 x

39 x

33 x

22 x

39 x

27 x

33 x

39 x

47 x

27 x

33 x

47 x

39 x

33 x

56 x

47 x

39 x

56 x

47 x

56 x

68 x

68 x

82 x

x

X

X

X

X

X

X

10

12

12

15
18= 12 x 15

18

22
15

22
27 = 15 x 18

27 = 18 x 18
33= 15 x 22

39
33= 18 x 22
27

39
47

22
27

33
56
47

39
33 = 22 x 27

56

68
39
47

33
27

68
82
56
47

39
33
82

56
68
47

39

33
68

82

56
47

39
82

68
56

39
47

82
47

68

56
56

47

82

68
56 \

68 \

82
56
68

82
68
82
82
68
82
82

Tabel 4.

1 .00 = — etc. 2.48 =
10

1.18 = — 2,52 =
33

1.19= 56
2.60 =

47

1.20 = — = 18
2.61 =

10 15

1.21 = — = 68 _ 82
2.70 =

39 56 68

1.22 = — = 33
2.75 =

18 27

1.23 =|J 3.04 =
22

1.25 = — 3.09 =
12

1.42 - 47

33
3.11 =

1 .44 = — = 56
3.13 =

27 39

1 .45 - 68
3.25 =

47

1.46= 82
3.30 =

56

1.47 = 22
3.73 =

15

1.50= 15 = 18 _ 27 _ 33
3.78 =

10 12 18 22

'1 .70 = — 3.92 =

33

1 .74 = — = 68 _ 82 4.53 =

27 39 47

1.77 = ^ 4.56 =

22

1 .80 = 27 4.67 =

10 15

1.83= — = 33 4.70 =

12 18

2,06 = — 5.47 =

33

2.07 = 88 5.60 =

27

2.10= — 5.67 =

39

2.14 = 47 6.80 =

22

2.17 = — 6.83 =

18

2.20= — = 33 8.20 =

10 15

2.25= —
12

82

33
68

27

39

15

47

18

27

10

33

12

82

27

68

22
56

18

47

15

39

12

33

10

56

15

68

18

47

12

68

15

82

18

56

12

47

10

82

15

56

10

68

12

68

10

82

12

82

10

82

22

Opm.:

1000

Ri

< a < 1

600

en
C2

in tabel 3 zijn be-
R2 Q

rekend volgens (27) en (28) en daarin

is r3n wél volgens (24) opgenomen.
Als voornaamste konklusie kan gesteld

worden, dat bij het realiseren van een

nauwkeurige RIAA-korrektie m.b.v.

een verschilversterker het probleem
niet is, hoe veel de verschillende tijd-

konstanten gekorrigeerd dienen te wor-
den, maar hoe nauwkeurig een ge-

wenste openlus versterking gerealiseerd

kan worden.

Het ontwerpen van een RIAA-
voorversterker met verschiltrap

en komponenten uit de E-12

reeks

De resultaten van deze studie waren
dermate interessant en verhelderend

voor de auteurs, dat zij de eraan ge-

spendeerde tijd en moeite volledig

gerechtvaardigd achtten.

Het is niet waarschijnlijk dat ook maar
iemand een afwijking van zelfs enige

dB’s t.o.v. de nominale RIAA-kurve
zal kunnen horen.

Elke poging om te proberen een zeer

nauwkeurige korrektie-versterker te

ontwerpen kan dan ook alleen maar
vanuit hobbyisme gemotiveerd worden.
Wél lijkt aan de horizon een zeer be-

langrijk argument op te doemen. In-

dien met de huidige stereo-groef qua-

Tabel 4. Overzicht van produktmogelijk
heden in de E-12 reeks.

Tabel 5. Overzicht van quotiënt

heden in de E-12 reeks.

Figuur 16. De Rl AA-korrektieversterker uit

het rekenvoorbeeld.

Figuur 17. Een andere mogelijkheid voor

een korrektieversterker, dat ontstaat door
toepassing van een ster-delta transformatie

op het korrektienetwerk in figuur 16.
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drofonie bedreven gaat worden, zullen

de twee voorverst erkers zeer nauw-

keurig aan elkaar gelijk moeten zijn,

wil het dekodeerproces geen over-

spraak tussen de vier kanalen opleve-

ren.

Aan de hand van de gegeven formules

en/of van tabel 3 kunnen bij haast

elke A0pen , ^ en a de juiste waarden

van de netwerkelementen berekend

worden. Helaas zijn deze waarden bijna

nooit in de El 2 reeks te vinden.

Om te zien of er binnen deze E-12

reeks kombinaties te vinden zijn, die

een nauwkeurige RlAA-korrektie mo-
gelijk maken en zo ja welke, lijkt de

meest voor de hand liggende metode

uit te gaan van de produkt- en quo-

tientmogelijkheden binnen de E-12

reeks.

De produkten (tabel 4) zijn misschien

te kombineren met de tijdkonstanten

Tm en r2n, de quotiënten (tabel 5)

R C2
met de faktoren en ~ uit tabel 3.

K.2 Ei

De tabellen 4 en 5 zullen trouwens

voor elke elektronika-doe-het-zelver

een handig hulpmiddel zijn.

Bij navolgend ontwerp voort>eeld dient

voorop gesteld te worden, dat dit

beslist niet het enige en meest optimale

ontwerp is.

Kies a=^ en 0=5, dan:

—- = 14,4 (tabel 3), te realiseren met:
R-2

14
,
4 = Hk (tabel5) '

Tin = 3757,2 . 1 CT
6

sec. (tabel 3),

binnen 1,4% te realiseren met:

3808. KT6 = 56 k . 68 nF (tabel 4).

Dus: Ri = 56 k, R2 = 3,9 k en Ci =

68 nF.

Ook volgt uit tabel 3 en 5, dat de bij-

£
behorende waarde voor — = 0,291

Ei
niet met E-12 komponenten te reali-

seren is.

Twee kondensatoren parallel is de

oplossing:

r2n ~ 76,0.1

0

-6 sec. zodat C2 = ^
19,5 nF = 18 nF + 1,5 nF.

R3 — a.(Ri + R2 ) = 82 Ohm.

Dit komt overeen met a =

r2n

R2

De

bovenstaande onderdelenwaarden hoe-

ven in verband met deze kleine wijzi-

ging niet aangepast te worden.
Daar deze metode staat of valt met de

nauwkeurigheid, waarmee 0=5 gerea-

liseerd wordt, moet een kunstgreep

toegepast worden om een openlus-

versterking van 5 x 730 = 3650x te

garanderen.

Dit is mogelijk in de opzet van figuur

16 door het aanbrengen van de instel-

potmeter R4 ,
waarmee de schijnbare

openlus. versterking op de juiste waarde

gebracht kan worden.

Helaas moet er bij dit voorbeeld meet- een definitief ontwerp' te kunnen pu-

apparatuur gebruikt worden om R4 op bliceren.

de juiste waarde in te stellen. Tenslotte zij nog opgemerkt dat ook

Ontwerpen waarbij geen afregelingen schema’s mogelijk zijn, waarbij op Ri

,

nodig zijn, dienen uit te gaan van ver- R2 en R4 uit figuur 16 een drie-hoek-

sterkers, waarvan de eigenschappen ster transformatie toegepast is, zie

voldoende nauwkeurig bekend zijn. figuur 17. Dit levert echter geen nieuwe

Wij hopen binnenkort op deze basis gezichtspunten op.

mogelijkheden met de timer 555

Dat ontwikkelingsingenieurs ook ge- multivibrator verstreken is, wordt de

voel voor humor hebben, bewees Sig- uitgang van de 555 ’0’;Ti spert en T2

netics in zijn ’555 Application-Booklet’ gaat geleiden. De emitterstroom van

met de hieronder getekende schakeling T2 vloeit door Ri ;
deze wordt warm

van een ’tijdvertraagde kaarsen-uit- en steekt de lucifer aan: krak, boem,

blaas-automaat’. pffff . . . en de kaars is uitgeblazen.

De timer werkt als monostabiele mul- Nu valt er geen licht meer op de foto-

tivibrator. Als Si gesloten wordt, diode Di, zodat de stroomtoevoer

triggert de monostabiele multivibrator onderbroken wordt,

en de uitgang (punt 3) wordt ’l’. Verder bevat het boekje alleen

Ti gaat nu geleiden en T2 zal sperren. Verstandige’ toepassingen voor de

Als de RC-tijd van de monostabiele timer 555.
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KOMPONENTEN

Miniatuur trimmers

Jackson Brothers (Londen) LTD,
hebben enkele nieuwe tipen

miniatuur trimkondensatoren op
de markt gebracht.

Figuur 1 toont de afmetingen

van een van de tipen. Deze
trimmer is in verschillende varia-

bele waarden verkrijgbaar; 2,5

tot 10 p; 3,5 tot 14 p; 6 tot 25 p
en 8 tot 40 p.

In figuur 2 is een miniatuur

kondensator van *2 p afgebeeld,

die een doorslagspanning heeft

van 3 kV en een lage tempera-

tuurkoefficient (+50 ppm/°C).
Figuur 3 laat een andere minia-

tuur trimkondensator zien, de

zgn. Tetfer. Deze is verkrijgbaar

in 10 p, 15 p en 20 p uitvoering

en zijn zeer geschikt voor het

UHF-gebied.

Inlichtingen:

Techn. Handelsonderneming

Teragram,

Vinkenbuurtweg 27

,

Maarn.

Fotodiode BPX63.

Siemens heeft een nieuwe foto-

diode geintroduceerd, de BPX63.
Deze fotodiode kan zijn taak

zelfs bij het licht van de sterren

en zonder dat van de maan, bijv.

als opto-elektronische ontvan-

ger in de belichtingsautomaat

van een kamera, bevredigend

vervullen.

De lichtgevoeligheid van deze
diode bedraagt 10nA/Lux. Daar-

mee wordt de gevoeligheids-

grens van de tot dusver ge-

bruikte fotoweerstanden niet

alleen geëvenaard,, maar zelfs

overschreden.

Bij een belichtingswaarde van

KT2 Lux, dat wordt KT3 Lux
achter het filter, levert de BPX63
nog een uitgangsspanning van

meer dan V2 mV zonder dat

thermisch opgewekte lading-

dragers de nuttige stroom on-

toelaatbaar storen.

Een in het Siemens laborato-

rium voor toegepaste research

ontwikkelde schakeling voor be-

lichtingsautomaten zorgt er

daarnaast nog voor, dat de in-

stelling van het diafragma slechts

kan worden beinvloed door de

nuttige en niet door de gestoor-

de signalen.

Inlichtingen: Siemens Neder-

land N.V.,afd. Public Relations,

Prinses Beatrixlaan 28, Den
Haag.

D-subminiatuur konnektors van

Cinch

Inelco Amsterdam heeft een ka-

talogus uitgebracht, betreffende

D-subminiatuur konnektors van

het merk Cinch. In deze katalo-

gus, worden deze konnektors, be-

kendom hun grote kontaktdicht-

heid, op een overzichteüjke wij-

ze besproken. Het programma
omvat konnektors met 9, 15, 25,

37 en 50 kontakten. De kon-

takten worden in verschillende

uitvoeringen geleverd zoals: vast

in de behuizing, verwisselbaar,

soldeer- en krimpuitvoering (ook

voor grotere vermogens). Voor
geïnteresseerden is deze katalo-

gus bij Inelco gratis verkrijgbaar.

Inüchtingen: Inelco Nederland

b.v., afd. Elektronika, Postbus

7815, Amsterdam.

RCA weerstand/kondensator-

bankje.

RCA heeft onlangs een nieuw

weerstand / kondensator - bankje

(WC-42 1A) op demarkt gebracht.
Dit bankje is ideaal voor proef-

nemingen aanRC-netwerkjes b.v.

in Technische Scholen.

Het weerstandsbereik loopt van

15 f2 tot 10Mf2 (met 36 weer-

standen) en het kondensator-

bereik van 100pF tot 0,22/jF

(met 16 kondensatoren). De to-

lerantie van deze onderdelen

is ± 10%.
Er is ook een mogelijkheid aan-

wezig om een R en een C pa-

rallel of in serie te schakelen.

De prijs voor dit weerstand/

kondcnsator-bankje bedraagt

f. 140,- excl. BTW.
Inlichtingen: INELCO afd. Elek-

tronika, Postbus 7815, Weerde-

stein 205, Amsterdam 1011,

INSTRUMENTEN

Overdracht-funktie-analysator

SE laboratories LTD heeft een

nieuwe overdracht-funktie ana-

lysator/frekwentie-response-ana-

lysator (SM272) ontwikkeld, die

een grote gevoeligheid en een

nauwkeurige fasedetektie bezit.

Dit instrument is erg geschikt

voor metingen van fase- en

amplitude-verschillen, zelfs als

de signalen een hoge ruisfaktor

hebben.

In de standaarduitvoering wor-

den de meetresultaten met Car-

tesian koördinaten aangegeven;

indien gewenst is indikatie met
poolkoördinaten ook mogelijk.

Het display kan worden uitge-

voerd met analoge precisie-

meters of met grote digitale

displays.

De funktie-generator kan een

sinus, driehoek of blokvorm af-

geven. Het frekwentiegebied van

de SM272 loopt van 0,01 Hz tot

10 kHz met een nauwkeurigheid

van ± 1% en een gevoeligheid

van 10 mV. De ruisonderdruk-

king is groter dan 40 dB.

Inlichtingen:

ANRU, Wijnhaven 80,

Rotterdam 1.

SPEKTRUM ANALYZER
In do serie Real-time Spectrum
Analyzers heeft FEDERAL zo-

juist model UA500 geintrodu-

ceerd, dat kwa konceptie be-

paald revolutionairgenoemd kan

worden. Deze 500-lijns Real-
time-Analyzer heeft thans een

ingebouwde Spectrum Averager

en is in staat om in real time fre-

kwenties tot 10 kHz te verwer-

ken.

De \nalyzer evenwel kan mak-
sima.'al frekwenties van 100 kHz
analyseren, waarbij dan de nauw-

keurigheid statistisch terugloopt.

Nieuw is ook de cursorlijn met
numerieke uitlezing, welke dient

voor het juist bepalen van de

frekwentie van pieken in het

spektrum. Tevens is hiermee een

zeer nauwkeurige frekwentieka-

libratie aan de Analyzer toege-

voegd. Evenals alle andere UA-
modellen is ook deze UA500

voorzien van een ruim bereik,

een geijkte ingangsversterker en
volledig ingebouwde kalibratie-

mogelijkheden voor X-Y rekor-

der, oscilloskoop etc. Voor het

vangen van eenmalige verschijn-

selen zoals bijvoorbeeld schok-

golven, is de UA500 uitgerust

met een Transient Auto Delay
en automatische triggerinrich-

ting.

Inlichtingen: ANRU b.v., Wijn-
haven 80, Rotterdam 1.

Breedband HF-versterker

De TF 2167 van Marconi is een
hoogfrekwentversterker met een
maksimum uitgangsvermogen

•van 10 watt. De versterker is

niet afstembaar; hij kan zonder
meer worden gebruikt voor fre-

kwenties tussen 50 kHz en

80 MHz. Tussen deze frekwen-

ties is de karakteristiek recht

binnen 1 dB.

De gemiddelde versterking bij

een ingangsspanning van 100 mV
bedraagt 47 dB en het uitgangs-

vermogen wordt aangegeven op
een ingebouwde draaispoel-

meter.

De TF 2167 kan worden ge-

bruikt voor het ijken van HF-
voltmeters en HF-vermogens-
meters, het bepalen van verliezen

in antennevoedingsleidingen of

de staandegolfverhouding daarin

en voor het bepalen van stra-

lingsdiagrammen van antennes.

De TF 2167 is leverbaar als

tafelmodel en als rekmodel.

Inlichtingen:

Koning en Hartman Elektrotech-

niek B.V.,

Antwoordnummer 764,
Den Haag,

Digitest 610

Schneider Electronique introdu-

ceert nu de digitest 610 waar-

mee, afgezien van de normale
spannings-, stroom- en weer-

standsmetingen, ook tempera-
tuurmetingen van -50°C tot

+200°C verricht kunnen worden.
Deze meter heeft 10.000 meet-
punten en is voorzien van een

7-segment sperry-display. De
andere bereiken zijn 100 /JV tot

1000 V voor gelijkspanning,

100 (J.V tot 1000 V voor wissel-

spanning, 100 mA tot 5 A (met
bijgeleverde shunts) voor gelijk-

en wisselstroom en 0,1 f2 tot

5 Mf2voor weerstanden.

Deze draagbare universeelmeter

kan worden gevoed uit het licht-

net, uit batterijen of uit een

speciale nikkel-cadmium akku
met ingebouwde lader.

Inlichtingen:

INELCO NEDERLAND N.V.,

afd. Elektronika,

Weerdesteiri 205,
Postbus 7815, Amsterdam 1011.
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BOEKEN

Elektronische beeldtechniek

(Prof. dr. ir. J. Davidse)

De elektronische beeldtechniek

speelt een steeds grotere rol on-

der de technieken die zich bezig

houden met informatie in de

vorm van beelden. De schrijver

behandelt in dit boek de grond-

slagen van de elektronische beeld-

techniek, waarbij hij er vanuit

gaat dat de lezer bekend is met
wis- en natuurkunde op pro-

paedeutisch niveau en een rede-

lijke kennis bezit omtrent de

basiselektronika.

Inhoud: Beeld- en beeldinfor-

matie - het waarnemen van beeld-

informatie - technische aspek-

ten van beeldinformatie - vor-

ming van het beeldsignaal - op-

neeminrichtingen - vorming van

televisiesignalen - weergeefsiste-

men - televisiesistemen, opbouw
van zend- en ontvangsistemen
- simultane informatiebewerking;

beeldversterkers - kleurwaarne-

ming en kleurenleer - elektro-

nische kodering van de kleur-

informatie - overdrachtsistemen

voor kleurentelevisie - kleuren-

weergeefsistemen - kleurentele-

visie - ontvangers - bewerking en
transformatie van’ beeldinforma-

tie - literatuuropgave - register.

PT 51, omvang 275 bladzijden.

Prijs f. 18,50

Uitgeverij Het Spectrum N.V.
Postbus 2073, Utrecht.

" De korte golf"

door C.J. Both.

In dit boek worden een aantal

algemene gegevens over zendver-

keer op de korte golfband ver-

strekt. Voorts wordt er wat ver-

teld over de voortplanting van

KG-signalen, de inrichting van
een luisterstation, antennesiste-

men, ontvangrapporten, radio- en

DX- clubs en worden er gege-

vens over radiostations, zender-

lokaties en enkele belangrijke

tabellen en kaarten gegeven.

Een zeer interessant boek voor
• • •

de enthousiaste korte golf luis-

teraar. De prijs bedraagt f. 8,75.

Uitgave: De Muiderkring, Bus-

sum.

"WEERSATELLIETEN"
Enige tijd geleden is het voor

belangstellenden boeiende boek
”WEERSATELLIETEN” van

Drs. W.D.M. Janssen en Drs.

F.M. Schimmel verschenen.

Dit boek bevat tal van gegevens

over weersatellieten en hun ken-

merkende eigenschappen. Verder

wordt er uitvoerig gesproken

over ontvangstapparatuur voor

weersatellietsignalen, beeldregi-

stratieapparatuur en apparatuur

voor de ontvangst en registratie

van telex- en facsimile-uitzen-

dingen betreffende weersatellie-

ten.

Het boek kost f 22,50.

Uitgeverij: Kluwer Technische

Boeken B.V., Postbus 23, Deven-

ter.

Jaarbulletin HiFi '73-'74

Onlangs is een nieuw boek van

’de Muiderkring’ verschenen na-

melijk: Jaarbulletin HiFi ’73-

’74. Hierin zijn alle gegevens ver-

meld van een grote hoeveelheid

in de handel zijnde tuners, ver-

sterkers, bandopnemers, pick-up-

armen, elementen, draaitafels,

hoofdtelefoons en luidsprekers.

Het boekwerk kost f. 4,50.

Print Service

Dit voor Nederland unieke boek
is in opdracht van ’Print Service

B.V.’ geschreven en in eerste

instantie bedoeld als handleiding

voor diegene, die zelf zijn ont-

werp voor gedrukte bedradingen

(prints) wil maken.
Daar in dit boek alle facetten

van ontwerp tot het invullen

en solderen van de print, uit-

voerig en duidelijk zijn behan-

deld is het behalve voor technici

en lay-out tekenaars, ook voor

inkopers en zeer zeker voor de

amateur uitermate interessant.

Dit boek is vanaf 1 november
verkrijgbaar bij: Varel Print

Service B.V., Weidestraat 10,

Postbus 8, Echt (L).

INGEKOMEN

Van Reysen katalogus 1974

Van Reysen Elektronika heeft

de nieuwe katalogus 1974 uit-

gebracht. Hierin zijn alle gege-

vens opgenomen van de kom-
ponenten die deze firma in haar

programma heeft.

Van Reysen Elektronika B.V.,

Schieweg 73, Postbus 5005,
Delft.

INSTRUMENTEN

Digitale koortsthermometer

Nieuw van Omron is het MODEL
MC-320, een elektronische snel-

werkende koortsthermometer
met digitale uitlezing. Het op-

nemen van de temperatuur
neemt slechts 15 sekonden in

beslag.

Een sonde, voorzien van verwij-

derbaar hygiënisch bescherm-

hulsje, moet in de mond van de

patiënt worden gestoken. De li-

chaamstemperatuur wordt dan
door middel van een groen op-

lichtende indikator weergegeven

met een nauwkeurigheid van

0,1°C of 0,1°F.

De meter is voorzien van LSI-

-technieken, wat heeft geresul-

teerd in een hoge betrouwbaar-
heid, duurzaamheid en laag ener-

gieverbruik. De batterijen (zes

cellen, eventueel van een oplaad-

baar tipe) zijn goed voor 3000
metingen. Een waarschuwings-
lampje licht op als de batterijen

moeten worden vervangen of op-
geladen.

Het meetbereik loopt van
+32,0°C tot +43,0°C, desge-

wenst is ook uitlezing in graden
Fahrenheit mogelijk.

Inlichtingen: Manudax-Neder-
land B.V.,

Heeswijk-Dinther(NB).

Telefoonversterker

De firma Amtron brengt sinds

enige tijd onder het tipenummer
UK92 een bouwset voor een

telefoonversterker in de handel.

Uit het hier afgebeelde schema
blijkt dat het gaat om een vrij

konventioneel maargoed verster-

kerontwerp met germaniumtran-
sistoren, uitgerust met een kom-
plementaire eindtrap met het be-

kende paartje AC 127/AC 128.

Alleen aan de ingang is een
siliciumtransistor toegepast om
daar zo min mogelijk ruis en
een maksimum aan versterking

te krijgen.

Voor de zelfbouwer loont het de

moeite het apparaatje van een

ekstra-ingang te voorzien. Eks-

perimenten wezen uit dat door
de uitgang van een kassette-

deck via een koppelkondensator

(ca 10n) aan de basis van Trs

aan te sluiten, een handig mo-
nitorversterkertjo werd verkre-

gen. De bouwset omvat uiter-

aard alle benodigde materiaal,

inklusief het oppikspoeltje en
een aantrekkelijk kastje en gaat

vergezeld van een duidelijke

beschrijving. De prijs (f. 57,-)

zal sommigen ietwat aan de hoge
kant lijken. De mechanische af-

werking van de bouwset zal bij

deze prijsbepaling dan ook wel
een belangrijke rol hebben ge-

speeld.

Technische gegevens:

voedingsspanning: 6V
ruststroom: 18mA
maks. opgenomen stroom:

80 mA
uitgangsvermogen: 150 mW (1%
vervorming bij 1000Hz)
frekwentiebereik: 100-1 5000Hz
(± 3 dB)
gevoeligheid: 75/iV
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